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АНОТАЦIЯ 

Прищепа І.В. Стан проміжних філаментів астроглії,  показники апоптозу 

та окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів за умов 

стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії і дії фулерену С60.– Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія». Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара – Львівський національний університет імені Івана 

Франка, Львів, 2017. 

Дисертація присвячена визначенню ролі проміжних філаментів астроглії, 

ПАРП, NF-kB та окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів 

за умов стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії та дослідженню дії 

фулерену С60  для попередження астроцитарної реактивації.  

Стан гіперглікемії індукує окисний стрес, що супроводжується 

ушкодженням мембранних та цитоплазматичних компонентів клітин. 

Клітини нервової тканини є найбільш вразливими до окисних ушкоджень 

завдяки високому рівню метаболізму та відносно слабкому 

антиоксидантному захисту. Одним з найбільш поширених ускладнень 

цукрового діабету є ретинопатія.  

Виявлено достовірне зростання головних показників гіперглікемії в 

крові тварин зі стрептозотоцин-індукованим діабетом (СТЗГ). Концентрація 

глюкози та глікозильованого гемоглобіну  були вищі на 247% та 279% 

відповідно, а інсуліну нижчі на 169% до величин цих показників тварин 

контрольної групи. Ще одним з важливих показників розвитку гіперглікемії є 

вага. Результати проведеного дослідження показали, що вага 

гіперглікемічних тварин за 12 тижнів розвитку гіперглікемії зросла у 1,2 рази 

відносно вихідного показника на початку експерименту, який складав 244 г. 

В той же час в групі контролю вага зросла у 1,5 рази. Проте, наприкінці 

досліду вага тварин СТЗГ групи була нищою у 1,6 рази відносно контролю. 

Це може бути наслідком руйнування β-клітин підшлункової залози та 
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ймовірним розвитком панкреатиту, можливо, через надмірне виробництво 

АФК і розвиток окисного стресу. 

За результатами дослідження було встановлено, що гіперглікемія індукує 

розвиток окисного стресу в гіпокампі, корі великих півкуль і мозочку. Значне 

збільшення вмісту ГФКБ виявлено у всіх досліджених відділах мозку за 

результатами імуноблотингу. Рівень ГФКБ в гіпокампі, корі та мозочку СТЗГ 

групи тварин був вищий у 1,8, 1,6 та 1,7 рази відносно контролю. Важливою 

характеристикою астрогліальної реактивації є не тільки рівень ГФКБ, але й 

склад поліпептидних фрагментів білку. Результати імуноблотингу показали 

збільшення вмісту поліпептидних фрагментів ГФКБ в групі СТЗ-

гіперглікемічних щурів у всіх досліджених відділах мозку. У зразках відділів 

головного мозку тварин контрольної групи був визначений ГФКБ поліпептид 

молекулярною масою 49 кДа. У гіпокампі та корі великих півкуль мозку 

щурів з гіперглікемією виявлені інтактний поліпептид ГФКБ 49 кДа та його 

фрагменти молекулярною масою 45 кДа. У мозочку тварин цієї ж групи були 

виявленні поліпептидні фрагменти ГФКБ у діапазоні молекулярної маси від 

47 кДа до 39 кДа.  

В сітківці гіперглікемічних щурів розвиток окисного стресу 

асоційований із порушенням вмісту молекулярних маркерів метаболічного 

розладу. Значне зростання вмісту ГФКБ, майже у 2,2 рази, виявлене в зразках 

сітківки щурів СТЗГ групи порівняно з контролем (P < 0,01). У пробах 

гомогенату сітківки тварин контрольної групи, ГФКБ був представлений 

виключно поліпептидом молекулярною масою 49 кДа. В той же час, у 

сітківці щурів СТЗГ групи після 12 тижнів гіперглікемії, показано зростання 

поліпептидних фрагментів з молекулярною масою 47–40 кДа.  

Порівняльний аналіз імуногістохімічного забарвлення зразків зрізів 

сітківки показав збільшену проліферацію та гіпертрофію ГФКБ-позитивних 

клітин в сітківці гіперглікемічних щурів у порівнянні з тваринами 

контрольної групи.  
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Аналіз результатів імуноблоту показав значне зростання рівня вмісту 

полі (АДФ-рибоза) полімерази (ПАРП) в сітківці тварин з гіперглікемією 

порівняно з контролем. Рівень вмісту ПАРП білка в сітківці щурів з 

гіперглікемією був у 1,7 вищий порівняно з рівнем в сітківці тварин 

контрольної групи. Відомо, що каспаза-3 – ключовий регулятор апоптозу. 

Вміст цього ферменту є біометричним маркером апоптозу клітин. Тому для 

оцінення рівня апоптозу клітин астроцитів був досліджений рівень каспази-3. 

В сітківці тварин СТЗГ групи рівень каспази-3 був вищій у 1,8 рази відносно 

цього показника в сітківці тварин контрольної групи. Ядерний фактор 

k(каппа)-легкого ланцюга активованих В-клітин (NF-kB) є універсальним 

регуляторним фактором транскрипції, який контролює експресію генів 

імунної відповіді, апоптозу та клітинного циклу. Для оцінки клітинної 

відповіді на розвиток гіперглікемії було визначено співвідношення NF-kB 

ядерної та цитозольної фракції. Таке співвідношення вмісту фракцій NF-kB в 

сітківці щурів СТЗГ групи було збільшено у 2,2 рази відносно цього 

показника в сітківці контрольних тварин. 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що за умов 

гіперглікемії відбувається окисне пошкодження ланцюгів ДНК та  

підвищення вмісту NF-kB в сітківці, та його транслокації з цитоплазми в 

ядра. Враховуючи вищенаведені результати можна передбачити, що з одного 

боку відбувається значна активація механізмів загибелі нейронів та глії за 

умов розвитку гіперглікемії. А з іншого, активується захисна клітинна 

відповідь на окисні ушкодження, які асоційовані з активацією експресії 

групи генів ферментів антиоксидантного захисту; оскільки, однією з 

важливих властивостей транскрипційного фактору NF-kB є його здатність 

захищати клітини від апоптозу. Споживання фулерену С60 разом з питною 

водою тваринами з гіперглікемією зменшувало прояви гіперглікемічного 

стану гліальних клітин. Результати досліду показали зменшення рівня ГФКБ 

в гіпокампі, корі великих півкуль,  мозочку та сітківці групи тварин з 
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гіперглікемією, що споживали С60 у 1,4; 1,2; 1,3 та 1,4 рази відносно цього 

показника групи тварин з гіперглікемією. 

Істотні відмінності складу поліпептидних фрагментів ГФКБ були 

виявлені між результатами у відділах мозку щурів групи з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією та зразків тварин СТЗГ групи, що отримували фулерен разом 

з питною водою. Не спостерігалось різниці в поліпептидному складі зразків 

екстрактів гіпокампу, кори та мозочка між СТЗГ+С60 та контрольною 

групами тварин, на відміну від поліпептидного складу всіх дослідних відділів 

мозку СТЗГ групи. Імуноблотинг фракцій 1-ої та 3-ої груп показав наявність 

поліпептиду ГФКБ молекулярною масою 49 кДа, тоді як в зразках екстрактів 

відділів мозку тварин СТЗГ групи були наявні поліпептидні фрагменти ГФКБ 

молекулярною масою 45–39 кДа. У зразках сітківки тварин нормального 

контролю ГФКБ був представлений виключно поліпептидом молекулярною 

масою 49 кДа. Натомість, у сітківці щурів СТЗГ групи за 12 тижнів індукції 

гіперглікемії, показано наявність інтактного поліпептиду ГФКБ 

молекулярною масою 49 кДа та його фрагментів з молекулярною масою у 

діапазоні 47–40 кДа. В дослідних зразках сітківки СТЗГ+С60 групи щурів 

спостерігається залишкова кількість  фрагментів поліпептиду ГФКБ з 

молекулярною масою у діапазоні 47 – 45 кДа. Не було виявлено різниці в 

імунозабарвленні зрізів контрольної групи та групи нормального контролю. 

В той же час, суттєве зменшення рівня ГФКБ-позитивного забарвлення 

виявлено на зрізах сітківки гіперглікемічних щурів, що споживали фулерен в 

гідратованій формі (C60HyFn), у порівнянні з тваринами СТЗГ групи.  

Гіперглікемія індукує активацію шляхів апоптозу в сітківці тварин з 

гіперглікемією. Аналіз результатів вестерн-блоту показав значне зростання 

вмісту ПАРП-1/2 в сітківці СТЗГ тварин порівняно з контролем. Визначений 

вмісту ПАРП білка в сітківці  щурів з гіперглікемією був у 1,7 рази вищий 

порівняно з рівнем в сітківці тварин контрольної групи. Підвищений вміст 

розщепленої каспази-3 є загальновизнаним доказом активації клітинної 

загибелі (апоптозу). Проте, споживання С60 разом з питною водою щурами 
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гіперглікемічної групи призвело до достовірного зниження вмісту обох цих 

ізоформ ПАРП, а також до  значного зниження вмісту розщепленої каспази-3 

17 кДа в сітківці тварин СТЗГ+С60 групи на 68% в порівнянні з СТЗГ групою. 

Споживання тваринами 2-ої групи розчину фулерену істотно не впливало на 

рівень вмісту розщепленої каспази-3. Cпіввідношення вмісту 

ядерної\цитозольної фракцій NF-kB в сітківці щурів СТЗГ групи було вищим 

у 2,7 рази відносно цього показника в сітківці контрольних тварин. 

Споживання тваринами гіперглікемічної групи фулерену сприяло зниженню 

показника майже у 2 рази відносно СТЗГ групи. Споживання фулерену С60 не 

впливало на співвідношення ядерної\цитозольної фракції в сітківці тварин 

контрольної групи. 

Отримані результати дозволили виявити позитивну кореляцію змін 

вмісту молекулярних маркерів метаболічного розладу в сітківці  щурів з 

гіперглікемією та тварин з гіперглікемією, які споживали фулерен C60 з 

питною водою. Таким чином, експериментально доведено, що споживання 

протягом 90 діб гідратованого фулерену С60 з питною водою істотно 

запобігало метаболічним порушенням в клітинах сітківки тварин з 

гіперглікемією.  

Представлені результати дозволяють зробити висновок, що 

немодифікований гідратований фулерен (C60HyFn) попереджає порушення 

цитоскелету та надмірну реактивацію ретиноглії у щурів за умов 

гіперглікемії.  C60HyFn може бути використаний в якості молекулярного 

інструменту для вивчення механізмів вза'ємної регуляції між ендотелієм, 

глією та гангліозними клітинами сітківки за умов гіперглікемії.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведений 

комплексний аналіз змін загального стану організму, головного мозку та 

сітківки щурів за умов розвитку гіперглікемії та споживання гідратованого 

фулерену С60. Вперше показані нейропротекторні ефекти гідратованого 

фулерену С60 в сітківці щурів із стрептозотоцин- індукованною 

гіперглікемією на попередження надмірної астрогліальної реактивності, 
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активації апоптозу, ПАРП і NF-kB. Вперше встановлено, що споживання 

тваринами разом з питною водою фулерену С60 запобігає розвитку окисного 

стресу в сітківці, що проявляється зниженням вмісту  ТБК-реактивних 

продуктів на 57% відносно групи тварин з СТЗ-індукованою гіперглікемією. 

За результатами дослідження виявлена позитивна кореляція змін вмісту 

молекулярного маркеру реактивації астроцитів ГФКБ в сітківці щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією і тварин з гіперглікемією, які споживали 

фулерен C60 з питною водою. Експериментально доведено, що споживання 

фулерену С60 з питною водою запобігає метаболічним порушенням в 

клітинах сітківки. Зокрема, вміст всіх досліджених маркерів був нижчий за 

показники СТЗГ групи: ГФКБ на 67%, ПАРП на 70%, каспаза-3 на 68%, 

співвідношення ядерної фракції NF-kB до цитозольної у 1,6 рази. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.  Отримані 

результати значно доповнюють сучасні уявлення щодо нейропротекторних 

ефектів гідратованого фулерену, а також біохімічних механізмів розвитку 

гіперглікемії. Виявлені ефекти фулерену C60 на вміст ГФКБ, ПАРП та 

транслокацію NF-kB до ядра клітин сітківки свідчать про стримування 

надмірної реактивації гліальних клітин в сітківці щурів з гіперглікемією. На 

підставі отриманих результатів сформовані практичні рекомендації щодо 

застосування гідратованого фулерену С60 в якості нейропротектору за умов 

розвитку гіперглікемії, зокрема діабетичної ретинопатії. Отримані в роботі 

дані дають додаткову інформацію для більш детального вивчення впливу 

гіперглікемії на астрогліальну реактивацію, механізми  клітинної загибелі в 

мозку та сітківці, що дозволяє використовувати їх у викладанні практичних 

курсів з біохімії патологічних процесів та клінічної біохімії.  

Ключові слова: гліальний фібрилярний кислий білок (ГФКБ), діабетична 

ретинопатія (ДР), астрогліоз, апоптоз, нейропротекторний ефект, стрептозотоцин-

індукована гіперглікемія. 
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SUMMARY 

Prichshepa I.V. The state of intermediate astraglia filaments, the indices of 

apoptosis and oxidative stress in brain tissue and the retina of rats with 

streptozotocin-induced hyperglycemia and the action of fullerene C60. – 

Manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Candidate of Biological Sciences by speciality 

03.00.04 – «Biochemistry». Oles Honchar  Dniprovsk National University.– I. Franka 

Lviv National University, Lviv, 2017. 

The thesis is devoted to the determination of the role of intermediate filaments 

of astroglia, PAPP, NF-kB during oxidative stress generation in the brain and 

retina of rats under conditions of streptotrozine-induced hyperglycemia and the 

effect of fullerene C60 on the prevention of astrocytic reactivation. 

Hyperglycemia induces oxidative stress that is accompanied with damages of 

both membrane and cytoplasm cell components. The cells of neural tissue most 

sencitive to oxidative damage due to high level of metabolism and relative lack of 
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antioxidant protection. Retinopathy is one of the most common complications of 

diabetes mellitus. 

There was observed significant increase the main indicators of hyperglycemia 

in the blood of animals with STZ-induced diabetes. The content both of glucose 

and glycated hemoglobin were higher by 2.5 and 2.8 times, respectively. Contrary, 

the content of insulin was decreased in 1.7 times relate to the control group. 

Another important indicator of hyperglycemia is a body weight of diabetic 

animals. The results of the study showed that after 12 weeks hyperglycemia 

generation weight of diabetic animals increased 1.2 times relate to benchmarks at 

the beginning of the experiment. However, at the end of the experiment, the weight 

of the animals STZ-H (hyperglycemic) group decreased by 1.6 times relative to 

control. These findings together are evidence fact that 90 days while after inducing 

diabetes mellitus with STZ injection there was developed a stable hyperglycemia 

state in diabetic rats group. 

There was shown that hyperglycemia induces a rising of oxidative stress in 

hippocampus, cerebral cortex and cerebellum. There was marked significant 

increase of GFAP content in all investigated brain regions. GFAP content 

increased in hippocampus, cortex and cerebellum of animals with hyperglycemia 

in 1.8, 1.6 and 1.7 times respectively compared to control. An important 

characteristic astroglial reactivation is not growth of GFAP level only. Together 

with overexpression GFAP there are noticed the rising and the composition of 

polypeptide fragments of this protein. The results of immunoblot indicated an 

increase of polypeptide fragments of GFAP in all investigated brain regions of 

STZ-H group of rats. In the brain samples of control animals group was 

determined GFAP polypeptide with molecular weight 49 kDa. In the hippocampus 

and cerebral cortex of the rat brain of animals with hyperglycemia there identified 

both intact GFAP 49 kDa polypeptide and fragments with molecular weight about 

45 kDa. Polypeptide fragments of GFAP were identifying in a range of molecular 

weight about 47 kDa and 39 kDa in the cerebellum of animals of the same group. 
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There was observed the generation of oxidative stress in the retina 

hyperglycemic rats that associated with loss of the content of molecular markers of 

metabolic disorders. There was determined significant growth GFAP content, 

almost 2.2 times, in the samples of rat retina STZH group compared with the 

control. In the retina samples of control animals group, was represented only 

GFAP polypeptide with molecular weight of 49 kDa. At the same time, there was 

shown a significant increase polypeptide fragments with molecular weight about 

47 - 45 kDa in the retina of STZH rats group after 12 weeks of hyperglycemia. 

Comparative analysis of imunohistochemical staining of retinal slices samples 

showed significantly increased proliferation and hypertrophy GFAP-positive cells 

in the retina of hyperglycemic rats compared with the control animals group. 

Immunoblot analysis of the results showed a significant increase the levels of 

PARP in the retina of animals with hyperglycemia compared with controls. The 

content of PARP protein in the retina of rats with hyperglycemia was in 1.7 higher 

compared to the level in the retina of the control animals group. The level of 

caspase-3 was investigated for an assessment of astrocyte apoptosis. In the retina 

of animals with hyperglycemia there observed that the level of caspase-3 was 1.8 

times higher relate to this indicator in the retina of animals in the control group. 

NF-kB is a universal regulator of transcription factor that controls the expression 

of genes of the immune response, apoptosis and cell cycle. To fix the cell response 

to the development of hyperglycemia has been measured by the ratio of NF-kB 

nuclear and cytosolic fractions. The level of NF-kB in rat retina STZH group was 

increased to 2.2 times relative to this indices in retina of control animals. 

The results give reason to predict that hyperglycemia induced oxidative 

damage of DNA chains and stimulate the rising of NF-kB content in the retina as 

well its translocation from cytoplasm to nucleus. Given the above obtained results 

can be expected on the one hand, there is significant activation of death pathways 

into neurons and glial cells during hyperglycemia. On the other activates protective 

cellular response to oxidative damage, which is associated with activation of gene 
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expression of antioxidant enzymes group because one of the important effects of 

the transcription factor NF-kB is its ability to protect cells from apoptosis. 

Fullerene C60 consumption with drinking water reduced the expression of 

GFAP and reactivation of glial cells in brain of animals with hyperglycemia. The 

experimental results showed reduction GFAP in the hippocampus, cerebral cortex, 

cerebellum and retina group of animals which consumed fullerene C60 in 1.2, 1.3 

and 1.4 times relative to this index group of animals with hyperglycemia. 

Significant differences in the composition of polypeptide fragments GFAP 

were found between the results observed in the rat brain of STZ-induced 

hyperglycemia group and the data of animal group with hyperglycemia treated 

with fullerene in drinking water. Immunoblot results of control groups of animals 

with hyperglycemia (STZH) treated with fullerene in drinking water (STZH+C60) 

shown the presence of GFAP polypeptide with molecular weight 49 kDa. In this 

group was determined just remaining amount of fragments molecular weight of 45 

kDa. In samples retinal normal control animals was introduced only GFAP 

polypeptide molecular weight of 49 kDa. In the experimental samples retina STZH 

+ C60 group of rats observed poor content of GFAP polypeptide with a molecular 

weight in the range of 47 - 45 kDa. There was no difference in immunostaining of 

slices between the control and normal control group. At the same time, a 

significant reduction GFAP-positive staining found in sections of the retina 

hyperglycemic rats that consumed C60HyFn, compared with animals STZH group. 

Westernblot analysis showed that the consumption of C60 fullerene virtually 

no effect on the PARP 1\2 content in the retina of animals group of normal control 

(C60). However, consumption of C60 with drinking water hyperglycemic rats 

group led to a significant reduction of both PARP isoforms and to a significant 

reduction of cleaved caspase-3 17 kDa in retina of animals STZH + C60 group 

compared to STZH group. Consumption of animal groups C60 fullerene solution 

did not significantly affect the levels of caspase-3 split.  

Ratio of nuclear \ cytosolic NF-kB content in rat retina STZH group was increased 

by 2.7compared to this indices in the retina of control animals. Consumption of 
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animal hyperglycemic group fullerene ameliorated to reduce this overexpression  

on 2 compared to STZH group. Consumption of fullerene C60 did not affect the 

ratio of nuclear \ cytosolic fraction in the retina of animals in the normal control 

group. 

There evidence of positive correlation between changes in the content of 

molecular markers of the metabolic disorder in the retina of rats with 

hyperglycemia and animals that eat fullerene C60 with drinking water. Thus, the 

study proved that hydrated fullerene C60 consumption for 90 days with drinking 

water significantly prevented metabolic disorders in retinal cells of animals with 

hyperglycemia. 

The results suggest that non-modified hydrated fullerene (C60HyFn) prevents 

an abuse and excessive cytoskeleton reactivation retinal glial cells of diabetic rat 

group. Fullerene C60HyFn can be used as a molecular tool for study the 

mechanisms of reciprocal regulation between the endothelium, microglia and 

retinal ganglion cells under hyperglycemia. 

Science novelty of the results. Neuroprotective effects of hydrated fullerene 

C60 shown firstly in the retina of rats with STZ-induced hyperglycemia to prevent 

excessive astroglial reactivity, activation of apoptosis, overexpression of both 

PARP and NF-kB. For the first time there found that the consumption of animals 

with drinking water fullerene C60 prevents the development of oxidative stress in 

the retina, which corresponds to a reduction of TBA-reactive products by 57% 

compared to a group of animals with STZ-induced hyperglycemia. For the first 

time a study has been found positive correlation changes content molecular 

markers of the metabolic disorder in the retina of rats with STZ-induced 

hyperglycemia and STZH-animals that consumed fullerene C60 with drinking 

water. Experimentally proved that fullerene C60 consumption in drinking water 

significantly prevented metabolic abnormalities in the cells of retina. There was 

performed combined analysis of changes in overall health, brain and retina of rats 

under conditions of hyperglycemia and consumption of hydrated fullerene C60. 
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Theoretical and practical significance of the results. The results are 

addition to current understanding regarding the neuroprotective effects of hydrated 

fullerene and to clarify biochemical mechanisms of hyperglycemia. The positive 

correlation was established between the modulation of molecular marker contents 

that reflects total metabolic disorder in the retina of rats with STZ-induced 

hyperglycemia. The neuroportective effect of fullerene C60 established as well. 

Based on the obtained results there were proposed practical recommendations on 

the use hydrated fullerene C60 as a neuroprotective compound during 

hyperglycemia including diabetic retinopathy. The resulting data are the basis for 

studying the hyperglycemia effects of streptozotocin-induced diabetes for astroglia 

reactivation, to trigger pathways of cell death in the brain and retina. Obtained 

results allow to use these data for the teaching in practical courses of biochemistry 

pathological processes, clinical biochemistry. 

Keywords: glial fibrillary acidic protein (GFAP), diabetic retinopathy (DR), 

astrogliosys, apoptosis, neuroprotective effect, streptozotocin-induced diabetes. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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БЗОЛД/SSB – білки, що зв’язують одно ланцюгову ДНК; 
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ВООЗ - всесвітньої організації охорони здоров’я; 

ГЕБ – гемато-енцефалічний бар’єр; 

ГІ -  глікемічний індекс; 

ГФ – гліальні філаменти; 

ГФКБ – гліальний фібрилярний кислий білок; 

ДАБ –  діамінобензидин; 

ДР – діабетична ретинопатія; 

ДСН – додецилсульфат натрію; 

ЕПМ – ендоплазматична мережа; 

ЗФР – забуферений фізіологічний розчин; 

ІР -  імунореактивність; 
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МФ – мікрофіламенти; 

НАДФ/NADPH – нікотинамідаденіндінуклеотидфосфат; 

НАДФО/NOXS – нікотинамідаденіндінуклеотидфосфат оксидаза; 

НПДР – непроліферативна діабетична ретинопатія;  
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ОЛРД – одноланцюгові розриви ДНК; 

ПААГ – поліакриламідний гель; 

ПАРП – полі (АДФ-рибоза) полімераза; 

ПДР – проліферативна діабетична ретинопатія; 

ПКС – протеїнкіназа С; 

ПОЛ – перекисне окиснення ліпідів; 

ПСА – персульфат амонію; 

ПФ – проміжні філаменти; 

РС– розсіяний склероз; 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Цукровий діабет (Diabetes mellitus) – захворювання, що 

характеризується гіперглікемією в наслідок дефіциту секреції інсуліну, зниження 

ефективності дії цього гормону або спільного впливу цих факторів [38]. Стан 

гіперглікемії індукує окисний стрес, що супроводжується ушкодженням 

мембранних та цитоплазматичних компонентів клітин. Нервові клітини є 

найбільш вразливими до окисних ушкоджень [97]. Одним з найбільш 

поширених ускладнень цукрового діабету є ретинопатія [109]. Під 

діабетичною ретинопатією (ДР) розуміють комплексне мікроциркуляторне 

захворювання сітківки, що розвивається внаслідок порушення метаболізму, 

індукованого гіперглікемією як за інсулін-залежного, так і інсулін-

незалежного типів цукрового діабету [37]. Загострення або хронізація стресу 

за умов розвитку гіперглікемії впливає на широке коло біохімічних процесів, 

регуляцій метаболічних шляхів та клітинних функцій. Ранні гіперглікемічні 

порушення у сітківці можуть бути результатом активації різних 

патогенетичних процесів, які модулюють активність загальнопоширених 

типів клітинної відповіді: апоптозу, запальних процесів та окисного стресу 

[38]. Відомо, що гліальні клітини забезпечують структурну та метаболічну 

підтримку нейронів та кровоносних судин сітківки ока [26]. Було 

встановлено, що нейродегенеративні процеси активуються безпосередньо 

після початку розвитку гіперглікемії. Однак астроцити та клітини Мюллера 

сітківки виявлять реактивність за декілька місяців після початку розвитку 

гіперглікемічних ускладнень. Патологічні зміни сітківки за умов розвитку 

діабетичної ретинопатії достатньо ретельно були досліджені в 

мікроваскуляторних та нейрональних патернах [75]. В той же час, роль 

гліальних клітин ДР, патогенез нейронально-гліальних та гліально-судинних 

взаємодій залишаються не зрозумілими. Саме тому, комплексний аналіз 

патогенетичних порушень за умов гіперглікемічних ушкоджень клітин 

сітківки є важливим для розкриття молекулярних механізмів патології та 
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розробки нейропротекторних засобів. Розвиток окисного стресу може бути 

обумовлений двома основними причинами – зростанням вмісту вільних 

радикалів у результаті підвищення рівня глюкози і зниженням ефективності 

дії антиоксидантної системи [17, 22]. В будь-якому з цих випадків, разом або 

окремо, необхідна підтримка системи антиоксидантного захисту. Для 

попередження та зниження нейродегенеративних змін за ДР запропоновано 

використання різних за природою речовин, що мають антиоксидантні 

властивості [12,41]. В останні роки активно вивчаються цитопротекторні 

ефекти гідратованого фулерену С60 (C60HyFn) за різних нейродегенеративних 

станів, у тому числі й тих, які асоційовані з гіперглікемією [4, 5]. Показано, 

що в моделі хвороби Альцгеймера С60 попереджує нейродегенерацію і 

накопичення β-амілоїду в пірамідальних нейронах гіпокампу [60], за умов 

CCl4 інтоксикації розчин С60 в оливковій оливі в значній мірі сприяв росту 

тривалості життя тварин [8]. Також був показаний високий терапевтичний 

потенціал фулерену в моделі надмірної продукції вільних радикалів та 

мітохондріальних ушкоджень[65]. Незважаючи на той факт, що більш ніж 28 

років тому незалежними групами дослідників було показано відсутність 

гострої та субгострої токсичності немодифікованого С60, залишаються 

нерозкритими механізми хронічних ефектів фулерену на клітини нервової 

тканини. Дослідження клітинної відповіді на дію ушкоджуючих факторів 

може бути корисним у розкритті механізмів, що підтримують гомеостаз і 

здатність клітин нервової тканини до регенерації. Виявлення протекторних 

властивостей та тестування препаратів для корекції патологічних станів ЦНС 

потребує вивчення молекулярних механізмів їх дії. У зв’язку з цим особливу 

актуальність набуває пошук адекватних маркерів, які дозволяють оцінювати 

ефективність нейропротекторних заходів [129]. Комплексний підхід, який 

полягає в аналізі реактивації астроцитів через показники астрогліозу, 

активації апоптозу та маркерів регуляції їх генної експресії, може значно 

розширити уявлення про механізми гіперглікемічних ускладнень та надасть 

теоретичну базу для створення панелі біохімічних маркерів, яку можна 
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використовувати для тестування нейропотекторних сполук за умов 

діабетичної ретинопатії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконувалася на базі кафедри біофізики та біохімії 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в межах 

держбюджетної науково-дослідної роботи “Використання природних 

антиоксидантів та продуктів нанотехнологій в якості нейропротекторів за 

умов несприятливого впливу навколишнього середовища та метаболічних 

порушень” (номер державної реєстрації 0113U003041), “Молекулярно-

біохімічні механізми когнітивного дефіциту мозку та ретинопатії за умов 

антропогенного навантаження та порушення системи травлення” (номер 

державної реєстрації 0116U001521).  

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було визначення ролі проміжних 

філаментів астроглії, ПАРП, NF-kB та окисного стресу в тканині головного 

мозку і сітківці щурів за умов стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії. До 

мети також входило дослідження дії фулерену С60 для попередження 

астроцитарної реактивації. 

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Визначити показники загального метаболічного розладу у моделі 

СТЗ-індукованої гіперглікемії за наступними критеріями: рівень глюкози, 

інсуліну та глікозильованого гемоглобіну; вага тварин; 

2. Оцінити дію тривалої гіперглікемії на вміст маркерів астрогліозу, 

апоптозу та окисного стресу в сітківці щурів за наступними критеріями: 

вміст цитоскелетного маркеру астроцитів (ГФКБ); активація апоптозу 

(каспаза-3), пошкодження ДНК (ПАРП) та активація NF-kB залежних 

метаболічних шляхів;  

3. Дослідити астрогліальну реактивну відповідь за умов СТЗ-індукованої 

гіперглікемії в мозку щурів; 

4. Оцінити нейропротекторну дію гідратованого фулерену C60HyFn 

шляхом визначення показників реактивної астрогліальної відповіді (ГФКБ), 
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активації NF-kB залежних метаболічних шляхів клітинної відповіді, ПАРП та 

апоптозув мозку та сітківці щурів за умов розвитку стрептозотоцин-

індукованої гіперглікемії. 

5. З’ясувати зв’язок між реактивацією астроглії сітківки, активацією 

апоптозу та рівнем окисного стресу в сітківці гіперглікемічних тварин. 

Об’єкт дослідження – участь ГФКБ, ПАРП, каспази-3, NF-kB у розвитку 

гіперглікемічних ускладнень в сітківці та реактивації астроглії у мозку щурів. 

Предмет дослідження – модуляція вмісту ГФКБ та його поліпептидних 

фрагментів, активація апоптозу та астрогліозу за умов розвитку стрептозотоцин-

індукованої гіперглікемії; застосування антиоксиданту C60HyFn для 

попередження гіперглікемічних ускладнень в клітинах сітківки. 

Методи дослідження. Фізико-хімічні методи (фотоколориметрія, 

центрифугування, електрофорез у поліакриламідному гелі), імунохімічні методи 

(імуногістохімія, імуноблотинг), біохімічні методи визначення вмісту глюкози в 

крові, інсуліну, глікозильованого гемоглобіну, експериментальна модель 

стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії, статистичні методи обробки даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведений 

комплексний аналіз змін загального стану організму, головного мозку та 

сітківки щурів за умов розвитку гіперглікемії та споживання гідратованого 

фулерену С60. Вперше показані нейропротекторні ефекти гідратованого 

фулерену С60 в сітківці щурів із стрептозотоцин- індукованною 

гіперглікемією на попередження надмірної астрогліальної реактивності, 

активації апоптозу, ПАРП і NF-kB. Вперше встановлено, що споживання 

тваринами разом з питною водою фулерену С60 запобігає розвитку окисного 

стресу в сітківці, що проявляється зниженням вмісту  ТБК-реактивних 

продуктів на 57% відносно групи тварин з СТЗ-індукованою гіперглікемією. 

За результатами дослідження виявлена позитивна кореляція змін вмісту 

молекулярного маркеру реактивації астроцитів ГФКБ в сітківці щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією і тварин з гіперглікемією, які споживали 

фулерен C60 з питною водою. Експериментально доведено, що споживання 
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фулерену С60 з питною водою запобігає метаболічним порушенням в 

клітинах сітківки. Зокрема, вміст всіх досліджених маркерів був нижчий за 

показники СТЗГ групи: ГФКБ на 67%, ПАРП на 70%, каспаза-3 на 68%, 

співвідношення ядерної фракції NF-kB до цитозольної у 1,6 рази. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Отримані 

результати значно доповнюють сучасні уявлення щодо нейропротекторних 

ефектів гідратованого фулерену, а також біохімічних механізмів розвитку 

гіперглікемії. Виявлені ефекти фулерену C60 на вміст ГФКБ, ПАРП та 

транслокацію NF-kB до ядра клітин сітківки свідчать про стримування 

надмірної реактивації гліальних клітин в сітківці щурів з гіперглікемією. На 

підставі отриманих результатів сформовані практичні рекомендації щодо 

застосування гідратованого фулерену С60 в якості нейропротектору за умов 

розвитку гіперглікемії, зокрема діабетичної ретинопатії. Отримані в роботі 

дані дають додаткову інформацію для більш детального вивчення впливу 

гіперглікемії на астрогліальну реактивацію, механізми  клітинної загибелі в 

мозку та сітківці, що дозволяє використовувати їх у викладанні практичних 

курсів з біохімії патологічних процесів та клінічної біохімії.  

Особистий внесок здобувача. Розробка основної робочої гіпотези наукової 

проблеми та задач дослідження  виконана автором сумісно з науковим 

керівником – доктором біологічних наук, професором кафедри біофізики та 

біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

Недзвецьким В.С. Дисертантом самостійно було виконано аналіз наукової 

літератури, проведення експериментальних досліджень, статистичну обробку 

даних, узагальнення одержаних результатів.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були подані та 

особисто представлені на наукових семінарах та звітних конференціях 

кафедри біофізики та біохімії Дніпровського національного університету 

(Дніпропетровськ, 2013-16),  науково-практичній конференції з міжнародною 

участю (Дніпропетровськ, 2013), регіональній студентській науково-

практичній конференції (Дніпропетровськ, 2013), а також на 13-й 
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міжнародній міждисциплінарній науково-практичній школі-конференції 

(Одеса, 2013), VI міжнародному конгресі Українського товариства нейронаук 

(Київ, 2014), міжнародних наукових конференціях студентів та аспірантів 

(Львів, 2013-2016), 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling 

and TRP Channels (Isparta, 2016, Turkey), International conference on biology 

science (Konya 2016, Turkey). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 6 

статтях в наукових фахових виданнях, які включені в перелік, затверджений ВАК 

України (з них реферовані в Scopus – 3), а також у 14 тезах доповідей у збірниках 

наукових симпозіумів та конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 134 сторінках 

комп’ютерного тексту і складається зі вступу, огляду літератури (1 розділ), 

описів матеріалів та методів досліджень (1 розділ), результатів досліджень та 

їх обговорення (2 розділи), узагальнення результатів досліджень (1 розділ), 

висновків та списку використаних джерел. Робота містить 53 рисунки, 4 

формули та 3 таблиці. Перелік використаної літератури включає 129 джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ГЛІАЛЬНИЙ ФІБРИЛЯРНИЙ КИСЛИЙ БІЛОК (ГФКБ) – 

ГІСТОСПЕЦИФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЦИТОСКЕЛЕТУ 

АСТРОЦИТІВ (літературний огляд) 

 

1.1. Загальна характеристика цукрового діабету та шляхи розвитку 

діабетичної ретинопатії 

За останні 50 років тривалість життя людини збільшилася у зв'язку з 

розвитком науки та медицини, стали більш доступні промислові продукти 

гарної якості, рівень життя став більш якісним. В останні роки відбувся бум 

спортивного способу життя, багато людей стали слідкувати за своїм раціоном 

харчування, відмовились від шкідливих звичок, стали відвідувати спортивні 

зали. Тим паче, проблема надмірної ваги та ожиріння залишається відкритою.  

За даними всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 2016 року, понад 

2,2 мільярда дорослих людей у віці 18 років і старше мають надлишкову вагу. 

З цього числа понад 850 мільйонів людей страждають від ожиріння. 

Надмірна вага та ожиріння впливає на життя більш ніж 50 % дорослих і 15 % 

немовлят і підлітків. Було відзначено зростання поширеності метаболічного 

синдрому в останні десятиліття, що було пов'язано із зниженням 

виробництва мелатоніну в ночі шишкоподібною залозою при старінні, 

підвищеному ризику коронарних захворювань, цукровому діабеті 2 типу 

(T2ЦД) [123].  Цукровий діабет - це одна з найпоширеніших хвороб і вже 

впродовж довгого часу носить характер неінфекційної епідемії. На 

сьогоднішній день в світі зареєстровано  близько 422 млн. хворих на  

цукровий діабет. В Україні спостерігається швидке збільшення кількості 

хворих на цукровий  діабет (рис. 1.1).  
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Рис.1.1. Кількість хворих людей на цукровий діабет в Україні 

 

Особливістю цього захворювання є те, що близько 50 % пацієнтів з 

цукровим діабетом помирають від захворювань серцево-судинної системи, 

ниркової недостатності (10-20%). Порушення метаболізму глюкози викликає 

чисельні діабетичні ускладнення, які є причиною зниження працездатності та 

інвалідизації населення. Серед ускладнень, що є основною причиною 

інвалідизації та летальності серед хворих на цукровий діабет, чільне місце 

посідають ушкодження нирок, нервової системи та зору.  

Хронічні захворювання, такі як рак, цукровидіабет, нейродегенеративні 

та серцево-судинні захворювання характеризуються збільшеним окисним 

стресом, який може призвести до надмірного виробництва активних форм 

кисню (АФК) та зниження антиоксидантного захисту [42].  В науково-

популярній літературі досить часто зустрічається термін «діабетичні 

ускладнення очей».  Діабетична ретинопатія - хвороба, яка вражає сітківку 

ока, а саме нейрони та кровоносні судини. В перебігу діабетичної ретинопатії 

розрізняють три послідовні стадії: непроліферативна, препроліферативна і 

проліферативна. Основною причиною зниження зору у пацієнтів з 

непроліферативною діабетичною ретинопатією є набряк центральної області 

сітківки, який є наслідком змін власних судин сітківки [45].  
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Практично єдиним засобом боротьби з даним проявом судинної 

патології є лазерна коагуляція сітківки. Найбільш тяжкою стадією ДР є 

проліферативна фаза процесу. Даний діагноз ставиться при появі 

новоутворених судин. Ці судини аномальні як по розміщенню, так і по будові 

- їх стінки тонкі і крихкі. Вони є причиною обширних крововиливів, навіть на 

фоні нормального артеріального тиску, без будь-яких фізичних навантажень 

при хорошій компенсації цукрового діабету. Наступним етапом 

проліферативної стадії ДР є ріст фіброзної тканини. Вона має виражену 

здатність до скорочення. Тканина кріпиться до сітківки і, в процесі 

скорочення, натягує її. Так виникає характерне для цукрового діабету 

відшарування сітківки - найбільш складне явище в плані хірургічного 

лікування [38]. Розвиток проліферативної стадії ДР за таким сценарієм може 

проходити з різною швидкістю - від 3-4 місяців до кількох років. Все це 

призводить до сліпоти. Недостатньо зрозумілим є процес ранього патогенезу 

при ДР, переважно через те, що відбувається він у нервових клітинах сітківки 

[26]. Судинні зміни відбуваються через рік після розвитку цукрового діабета. 

Незважаючи на такі дані, досі залишається незрозумілими зміни нейронів на 

перших місяцях життя щурів, коли васкулатура має, начеб то, нормальну 

гістологію. Деякі спостереження вказують, що дегенеративні процеси 

починаються у нервовій тканині сітківки, незабаром після початку розвитку 

цукрового діабета. Такі зміни є попередниками характерних змін 

кровоносних судин сітківки, що діагностується як ретинопатія [34]. Втрата 

кольорової та контрасної чутливості є ранньою ознакою нервової дисфункції 

сітківки, яка відбувається на ранніх етапах розвитку цукрового діабета. Такі 

дані можна використовувати в якості маркерів нейрональних порушень при 

ДР [34]. Таким чином, дуже важливим є виявити ранні патологічні процеси в 

нервовій тканині діабетичної сітківки до початку розвитку судинної патології 

та втрати зору.  
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1.2. Роль окисного стресу в розвитку патології нервової системи 

Активні форми кисню індукують окисне ушкодження ліпідних 

компонентів мембран клітин (рис. 1.2.1.). Нервові клітини є найбільш 

вразливими до окисних ушкоджень. Саме тому, гіперглікемічних  

ускладнення в багатьох випадках порушують стан клітин  нервової системи. 

Наслідки таких ускладень розвиваються в нервовій системі повільно, і через 

те, не привертають відповідної уваги [40].   Але, ведуть до значного 

зниження працездатності в дорослому віці.  Нервова система є найбільш 

чутливою до дії окисного стресу.  

Рис. 1.2.1. Дія АФК та окисного стресу на мембрани клітин 
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Найбільш важливими наслідками гіперглікемічних ускладнень в 

нервовій системі є: 1 – гіперглікемія індукує повільне порушення процесів 

навчання і пам’яті, що збіжне із втратою пізнавальної функції в похилому 

віці; 2 – викликає у нервовій системі порушення, які прискорюють процеси 

старіння; 3 – активує загибель клітин сітківки – ретинопатію, і таким чином, 

веде до втрати  зору; 4 – значно підвищує ризик інсультів і захворювань 

серцево-судинної системи.  

Важливою рисою патогенезу різних захворювань (гіпертонія, ішемії, ДР) 

є дисбаланс між рівнем активних форм кисню (АФК) та механізмами 

антиоксидантного захисту [40]. Експериментально доведено, що збільшений 

окисний стрес є основною причиною патогенезу сітківки у хворих на 

гіперглікемію [41]. АФК відіграть вирішальну роль в опосередкуванні 

запальної реакції. Сітківка являє собою унікальний орган із значною 

концентрацією поліненасичених жирних кислот і високою потребою в кисні.  

Сітківка ока людини споживає кисень на 300–600% більше, ніж кора 

головного мозку та серцевий м'яз, відповідно [42]. Саме тому сітківка та її 

судинна мережа більш схильні до окисного стресу.  

Численні досліди на тваринних моделях, а також в клінічних 

дослідженнях, вказують на суттєву роль окисного стресу в розвитку та 

прогресувані ДР [78]. В той же час, за результатами чисельних клінічних 

досліджень протекторної дії загальних антиоксидантів, не можна зробити 

впевнений висновок про істотні переваги у лікуванні хворих на цукровий 

діабет [56]. Все це свідчить про складні комплексні механізми, які 

залучаються до патогенезу ДР. Тому подальші дослідження повинні бути 

направлені на визначення конкретного джерела окисного стресу та як це 

може бути пов'язано з патогенезом ЦД [80].  

Підвищений рівень цукру в крові провокує окисний стрес і розвиток 

гіперглікемічних ускладнень. Розвиток окисного стресу може бути 

обумовлений двома основними причинами – зростанням вмісту вільних 

радикалів у результаті підвищення рівня глюкози і зниженням ефективності 
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дії антиоксидантної системи [14]. В будь-якому з цих випадків, разом або 

окремо, необхідна підтримка системи антиоксидантного захисту.  Існує 

зв’язок між розвитком окисних ушкоджень та запальною реакцією.  Зміни в 

рівні факторів росту нейронів (ФРН/NGF) виявлені у хворих на цукровий 

діабет, які мали ДР та нейропатією [63].  Збільшення рівня генерації АФК у 

людей хворих на цукровий діабет, і в тваринній моделі ДР, погіршує 

здатність клітин до виробництва NGF. NGF, як правило, вивільняється в 

якості проформи факторів росту нейронів (ProNGF).  

В експериментальних моделях так само, як і в випадках клінічної 

проліферативної гіперглікемічної ретинопатії (ПДР) відбувається 

накопичення proNGF за рахунок акумуляції зрілого NGF [120]. ProNGF 

специфічно зв'язується з р75 нейротрофіним рецептором (p75), який в 

комбінації з його корецептором сортіліном, активує запальний та апоптозний 

шляхи [124].  Гіпервиробництво proNGF індукує активацію ядерного фактору 

kB (NFkB), продукцію фактора некрозу пухлини альфа (ФНО/TNF-alpha) та 

інтерлейкіну-1 (IL-1) в сітківці щурів [70]. Прозапальна відповідь proNGF 

реалізується за рахунок інгібування його рецептора p75. Показаний зв’язок 

між прозапальною роллю proNGF в активованій мікроглії виявлено і при 

нейродегенеративних захворюваннях, таких як хвороба Альцгеймера, 

Паркінсона [1]. Як не дивно, лікування, що направлене на пероксінітрит та 

окисний стрес, змогло відновити баланс між proNGF і NGF. Це призвело до 

зменшення запалення сітківки, проникності судин та нейроденерації [70]. Ці 

результати вказують на те, що окисний стрес грає критичну роль в розвитку 

прозапального шляху, за рахунок накопичення proNGF у пацієнтів з 

гіперглікемією.  
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1.3. Загальна характеристика апоптозу. Маркери апоптозу при 

діабетичній ретинопатії 

Апопто́з - найбільш розповсюджений тип запрограмованої клітинної 

смерті. Це сукупність клітинних процесів, що призводять до загибелі клітин 

(рис. 1.3.1.). На відміну від іншого виду клітинної смерті  (некрозу), при 

апоптозі не відбувається руйнування цитоплазматичної клітинної мембрани і 

вміст клітини не потрапляє в позаклітинне середовище.  

Рис. 1.3.1. Пошкодження клітини АФК та маркери апоптозу ПАРП-

розщеплений 

 

В результаті апоптозу відбувається утворення апоптичних тілець - 

мембранних везикул, які містять цілісні органели і 

фрагменти ядерного хроматину. Ці тільця поглинаються сусідніми клітинами 

чи макрофагами в результаті фагоцитозу. Так як позаклітинний матрикс не 

уражається клітинними ферментами, навіть при великій кількості апоптозних 

клітин, запалення не спостерігається. Існує гіпотеза, що апоптоз нейронів 

сітківки та збільшення вмісту ГФКБ, що спостерігали у щурів після 

нетривалої індукції гіперглікемії, опосередковані активацією поліольного 

шляху. У щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією за 10 тижнів 

спостерігалося  збільшеня рівнів сорбітолу та фруктози, незначне зниження 

вмісту ГФКБ в астроцитах, збільшену продукцію ГФКБ в Мюллерівських 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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клітинах та 4-х кратне збільшення числа апоптозних нейронів, в порівнянні з 

контрольними тваринами [68]. До того ж, в апоптичних клітинах виявлена 

значна імунореактивність для альдозоредуктази, що вказує на активацію 

поліольного шляху. Клінічно важливими наслідками є пошкодження 

кровоносних судин сітківки, що виникає внаслідок розвитку гіперглікемії. В 

ДР пошкодженням нейронів є апоптоз гангліозних клітин, розташування 

яких межує з реактивованими гліальними клітинами [45]. Реактивацію 

ГФКБ-позитивних клітин визачають за рівнем вмісту ГФКБ [29].  

До маркерів  розвитку апоптозу відносять каспазу, NF-kB та ПАРП. 

Каспази були виявлені у всіх тканинах савців, де вони виконують різні 

функції. Каспаза–3 виконує противовірусний захист. Каспази також 

реорганізовують клітинні структури непрямим чином, розрізаючи деякі 

білки, що беруть участь в регуляції цитоскелету. Каспаза-3 відноситься до 

ефекторних каспаз, вона розщеплює різні білки, що веде до загибелі клітини 

[59]. Активація каспаз веде до запуску протеолітичного каскаду реакцій, що 

веде до загибелі клітини. При цьому одні каспази активують інші. Активація 

каспаз веде до різних наслідків: каспаза-9 руйнує ядерні пори, що призводить 

до проникнення в ядро каспаз–3 і –7 (рис. 1.3.2.).  

Рис.1.3.2. Пошкодження клітини АФК та дія каспази-3 за умов 

гіперглікемії 

 



35 
 

Каспаза-3 - це ензим апоптозу, активація якого підвищується в сітківці 

хворих на гіперглікемію. Гіперглікемія індукує активацію шляхів апоптозу в 

сітківці. Підвищений вміст розщепленої каспази –  3 є доказом активації 

клітинної загибелі (апоптозу).  Каспаза – 3 розщеплює субстрат на 

карбоксильному кінці по залишкам аспартату. Активована каспаза-3 має два 

активних сайта та складається з двох однакових великих  (~ 20 кДа) та   двох  

однакових   малих (~ 10 кДа) субодиниць, які походять з двох поліпептидів-

попередників. Каспаза-3 протеолітично активується іншими каспазами. Вона, 

разом з каспазами-8 та -9, належить до центрального комплексу шляхів 

апоптозу [27]. Каспаза-3 розщеплює інгібуючу субодиницю ICAD в двох 

місцях. Випуск CAD призводить до розщеплення ДНК між нуклеосомами 

[59]. Фрагментація хромосомної ДНК неактивний фермент CAD в комплексі 

з ICAD (інгібітор CAD - фактор фрагментації ДНК) розщеплюється каспазой-

3 вивільняючи CAD.   Інактивація  ферментів  залучених  до  репарації   ДНК 

– ензим  полі-(ADP-ribose)-полімераза (ПАРП). ПАРП – перший білок 

виявлений як субстрат дії каспаз.   ПАРП  залучається до репарації ДНК і 

каталізує синтез (ADP-ribose) і закріплює на ланцюгу ДНК тим самим 

пошкоджуючи та змінюючи ядерні білки.  

NF-kB (ядерний фактор каппа-легкого ланцюга-енхансер активованих 

В-клітин) це білковий комплекс, який контролює транскрипцію ДНК, 

продукцію цитокінів та виживання клітин. NF-kB знайдений майже в усіх 

типах клітин тварин та бере участь в клітинних реакціях на стимули різної 

природи (стрес, цитокіни, вільні радикали, важкі метали, ультрафіолетове 

опромінення то що). NF - kB є одним з головних транскріпціонних факторів, 

що відповідають за адаптивні реакції клітин [76]. NF - kB представлять 

сімейство цитоплазматичних білків, які при стимуляції переходять у вільний 

стан, переміщаючись в ядро, де виявляють активність, зв'язуючись з 

ділянками більш 100 генів, які відповідають за індуктивний гомеостаз. NF - 

kB представлений п'ятьма білками - р50 / 105 , р52 / 100 , р65 , з - Rel і RelB.  
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Незважаючи на безліч форм, класичним типом NF - kB є гетеродімер р50 

- р65. Він міститься в більшості клітин і має практично всі ділянки, необхідні 

для зв'язування з індуцибельними генами. NF - кВ присутній в цитоплазмі в 

неактивній формі, перебуваючи в комплексі з інгібіторними IkB – білками 

(рис. 1.3.3.). 

 

Рис.1.3.3. Пошкодження клітини АФК та дія NF-kB за умов гіперглікемії 

 

NF-kB грає ключову роль в регуляції імунної відповіді на інфекцію (k 

легкі ланцюги є найважливішими компонентами імуноглобулінами). 

Неправильне регулювання NF-kB було пов'язане з розвитком раку, запальних 

та аутоімунних захворювань, септичного шоку, вірусної інфекції [106]. NF-

kB також бере участь в процесах синаптичної пластичності та пам'яті.  

NF-kB грає важливу роль в регуляції клітинної відповіді, оскільки він 

належить до категорії "швидкої дії" первинних факторів транскрипції. Тобто, 
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фактори транскрипції, які присутні в клітинах в неактивному стані  не 

потребують нового синтезу білка для того, щоб активізуватися. 

Полі (АДФ-рибоза) полімераза (ПАРП) являє собою сімейство білків, 

що беруть участь в ряді клітинних процесів, пов'язаних, головним чином, з 

репарацією ДНК та запрограмованою загибеллю клітин. ПАРП складається з 

чотирьох доменів: 1- ДНК–зв'язуючий домен, 2- каспазо-чутливий домен, 3- 

домен автоматичної модифікації та каталітичний домен. При наявності 

пошкодженої ДНК, ДНК-зв'язуючий домен зв'язується з ДНК та індукують 

конформаційні шифти. Було показано, що це зв'язування відбувається 

незалежно від інших доменів. Це є невід'ємною частиною в моделі 

запрограмованої загибелі клітин на основі розщеплення каспаз, яке   інгібує 

ПАРП. Домен автоматичної модифікації відповідає за вивільнення білка з 

ДНК після каталізу. PARP - 1 (ПАРП-1) - ядерний ензим з молекулярною 

масою 113 кДа. ПАРП - 1 є конститутивним білком, що характеризується 

високим рівнем вмісту у всіх типах клітин евкаріот. Головна роль полягає у 

виявленні та сигналізувані одноланцюгових розривів ДНК (ОЛРД), та бере 

участь в ремонті білків, що зв’язують одноланцюгову ДНК (БЗОЛД/SSB). 

Активація розщеплення ПАРП є безпосередньою клітинної відповіддю на 

метаболічні, хімічні або радіаційні пошкодження ДНК. Після того, як 

відбувається активація ПАРП, він зв'язується з ДНК, і, після того, як 

відбулися структурні зміни, починається синтез полі (АДФ-рибоза) ланцюга 

(ПАР) в якості сигналу для інших ферментів. Висока каталітична активність 

ферменту проявляється тільки при пошкодженні ДНК. Активність ПАРП 

зростає в 500 разів і більше при зв'язуванні з ділянками розриву ДНК (рис. 

1.3.4.). Молекула ПАРП-1 складається з трьох доменів: N-кінцевого ДНК 

зв'язувального домену (42 кДа), розташованого в середній частині молекули 

аутомодифікованого домену (16кДа) і С-кінцевого НАД-зв'язуючого 

(каталітичного) домену (55кДа). ДНК-зв'язуючий домен містить два 

"цинкових пальця" (F1 і F2), необхідних для стимуляції каталітичної 

активності ПАРП-1 у відповідь на одно- і дволанцюгові розриви ДНК. 
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Розвиток гіперглікемічних ускладнень  пов'язаний з підвищеним рівнем 

окисного стресу. Він може призводити до пошкодження ДНК. Відбувається 

окисне пошкодження, в результаті підвищеної активації ПАРП, що веде до 

надмірного споживання клітинами никотинамидадениндинуклеотида (НАД).  

Рис.1.3.4. Пошкодження клітини АФК та дія ПАРП за умов гіперглікемії 

 

Хронічно підвищений рівень глюкози в крові може викликати розвиток 

окисного стресу та  ускладнень  в тканинах головного мозку та  сітківки.  

Полі (АДФ-рибоза) полімерази (PARP) є ядерним фермент активації ДНК 

через розрив ланцюгів ДНК внаслідок розвитку окисного стресу. Інгібування 

ПАРП або хімічними способами, або через блокування генів, попереджало 

розвиток окисного стресу. Гіперглікемічні невропатії та ретинопатія 

характеризуються змінами в клітинах мозку та сітківки,  такими як гліоз, 

апоптоз та структурними змінами. Окисний стрес за умов розвитку 

гіперглікемії відіграє важливу роль у патогенезі гіперглікемічних ускладнень. 

Дослідження показали, що ПАРП активується у відповідь на окисний стрес 

та пошкодження клітин, а також грає певну роль в експресії генів. 

Формування комплексу ПАРП-1-ДНК призводить до активації каталітичної 
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функції ферменту, НАД зв'язується з активним центром, розташованим в 

каталітичному домені, і вступає в реакцію. Крім білків, що знаходяться 

поблизу комплексу фермент-ДНК, ПАРП-1 здатна АДФ-рибозилювати 

амінокислотні залишки, що знаходяться в аутомодифікованому домені. Через 

аутомодифікований домен здійснюється взаємодія ПАРП-1 з деякими 

білками (транскрипційними факторами). Як тільки ступінь аутомодифікації 

досягає певного критичного рівня, комплекс ферменту з ДНК розпадається, і 

ПАРП-1 знову переходить в неактивний стан. Апоптотична загибель клітини 

супроводжується розщепленням ПАРП каспазами. Надмірна активація ПАРП 

при масованих розривах ДНК, призводить до зниження вмісту 

внутрішньоклітинного NAD+, це веде до пригнічення гліколізу і 

мітохондріального дихання та викликає загибель клітини по варіанту некрозу 

(рис.1.3.5.).  

Рис. 1.3.5. Взаємодія ПАРП та каспази за умов гіперглікемії 

Існує багато гіпотез про функціональну роль ПАРП-1, проте це питання 

до сих пір залишається невирішеним. Виявлення феномена активації ПАРП-1 

розривами ДНК стало передумовою для дослідження ролі цього ферменту в 

процесах репарації пошкодженої ДНК. Пізніше було показано, що крім 

репарації ДНК, ПАРП-1 може також брати участь в процесах експресії та 

ампліфікації генів, клітинного диференціювання, злоякісної трансформації 

клітин та в процесах апоптозу. 
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2. Роль астроцитів в нормі та патології 

Астроглія зустрічається винятково в головному та спинному мозку має 

характерний малюнок відростків, що надає клітині зіркоподібного вигляду 

(завдяки чому в назві з'явився префікс «астро-»).  Макроглія - це ключові 

типи клітин, які забезпечують взаємозв'язок кровоносних судин і нейронів. 

При ретинопатії відбувається порушення функцій клітин Мюллера та 

астроцитів. Руйнування астроцитів відбувається в периферійній частині 

сітківки. Рання патофізіологія та причини нервового і судинного збоїв при 

гіперглікемічній ретинопатії до кінця не зрозумілі. Гліальні клітини 

забезпечують структурну і метаболічну підтримку нейронів та кровоносних 

судин сітківки ока. Для вивчення гліальної реактивності та інших функцій 

глії в сітківці ока була взята модель стрептозотоцин–індукованого діабету. 

Гліальні клітини відіграть центральну роль в гомеостатичному регулюванні 

сітківки [30]. Нормальні нейронні та судинні функції основані на взаємодії з 

глією. Гліальні клітини залучені до функціонування кровоносних судин 

ендотелію сітківки ока та гематоенцефалічного бар'єру [37]. Внеклітинне 

іонне навколишне середовище оптимізоване глією для нормального 

електрофізіологічного функціонування нейронів. Крім того, глія підтримує 

низькі синаптичні рівні нейромедіаторів. Головний збудливий нейромедіатор 

сітківки - глутамат. Він є амінокислотою, котра є токсична для нейронів 

сітківки, якщо знаходиться у великій кількості [53]. Таким чином, 

регулювання рівня глутамату глією [49] дуже важливе для нормального зору. 

Гліальні клітини формують мембрану сітківки ока [64]. Причетність глії до 

ранніх патологічних процесів ДР не вивчена. Дуже важливо зрозуміти 

функцію глії сітківки при гіперглікемії. Метаболічні зміни в сітківці, 

відбуваються швидко після початку розвитку СТЗ-гіперглікемії. На 3-й 

місяць розвитку гіперглікемії, ГФКБ імунореактивність (ІР) значно 

зростають [3]. Рівень глутамату в тканині сітківки теж змінюється. Ці 

результати вказують на те, що нейродегенеративні процеси мають місце в 

раньому розвитку патології та є попередниками проліферативних та 
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геморагічних судинних змін в сітківці ока за умов гіперглікемії. Астроцити 

особливі гліальні клітини, які чисельно перевершують нейрони більш ніж у 

п'ять разів. Вони складають єдину структуру центральної нервовової системи 

(ЦНС) та забезпечують нормальне функціонування здорового ЦНС (рис.2.1.).  

Рис. 2.1. Клітини нейроглії в ЦНС 

 

Окисний стрес може привезти до некрозу клітин [27] через апоптоз. 

Саме апоптоз клітин сітківки ока є ознакою при ДР. Клітини судин сітківки 

піддаються швидкому апоптозу, який є попередником виявлення будь-якої 

гістопатологічної зміни при ДР сітківки контрольних щурів. Після розвитку 

гіперглікемії рівень вмісту ГФКБ зріс відносно контрольного показника 

вдвічі [66]. Астроцити виконують ключову роль у житті нейронів, регулюють 

синапси, сприяють нейрогенезу, виділяють розчинні фактори, які 

забезпечують пластичність.  

Взаємодія між нейронами та астроцитами лежить в основі гомеостазу 

розвитку синапсів. Перехідний контакт астроцитів надає стабільність 

дендритним шипикам, і, таким чином, може допомогти визначити синапс. Ці 

контакти є достатніми чинниками, щоб заохотити дендрити нейронів взяти 

участь у формуванні синапсів. Мозку, що тільки розвивається, астроцити є 

досить активними структурами. В гіпокампі їх активність більша, ніж 

сусідніх дендритів [109]. Треба відзначити, що незрілі та сформовані 
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астроцити відівідіграть головну роль у пластичності мозку, зберігають свою 

здатність індукувати нейрогенез в клітинах – попередниках,  in vitro [82]. 

Можливо, саме тому ми можемо зберегти спогади протягом десятиліть і, 

можливо, цей процес йде шкереберть   під час хвороби? Необхідне подальше 

вивчення ролі астроцитів у синаптогенезі [95]. Астроцити та клітини 

Мюллера сітківки стають реактивними після 3-х місяців розвитку 

гіперглікемії у щурів. Гліальна реактивність в сітківці може бути визвана 

багатьма факторами. Відбувається порушення клітин Мюллера та астроглії за 

умов розвитку гіперглікемії [71]. Гліальна відповідь у нервовій тканині 

включає фактори росту та модуляцію ферментів, таких як глутамін синтетаза 

[85]. Через зміни рівня метаболізму глутамату можна припустити наявність 

інших функцій глії. Наприклад, участь у порушені функціонування 

кровоносного бар'єру [79] сітківки при ДР.  Зміни в кровоносних судинах 

одна з ознак ДР [74]. Зміни функції глії можуть пояснити порушення 

кровоносних судин сітківки. Дійсно, порушення кровотоку сітківки – одна з 

найбільш ранніх стадій розвитку людської та експериментальної ДР [47]. 

Гліальні клітини залучені у формування мембран сітківки під час 

проліферативної ДР [88]. Необхідні подальші дослідження для вивчення 

взаємодії між розвитком ДР та мітозом гліальних клітин. У людей з 

гіперглікемією рівень глутамату в сітківці зростає до токсичного рівня 

раніше, ніж відбувається погіршення зору та початок проліферації ДР. Крім 

того, зростання рівня глутамату може зменшити ефективність передачі 

нервового імпульсу в сітківці. Дуже важливо знайти причину розвитку 

патології на ранніх етапах для того, щоб попередити втрату зору.  Астроцити 

беруть участь в широкому спектрі патологій ЦНС, включаючи механічні 

травми, ішемії та нейродегенерації. У відповідь на будь-яку патологію ЦНС 

відбувається характерна зміна зовнішнього вигляду астроцитів, тобто 

гіпертрофія їх структури та функцій [98]. Відбувається реактивний гліоз. 

Характерною особливістю реактивних астроцитів  є збільшення виробництва 

ПФ в результаті підвищеного вмісту ГФКБ [14, 89]. 
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2.1 Астрогліоз та його біологічне значення 

Порушення цілісності бар’єру між кровоносними судинами та клітинами 

сітківки і поява мікроаневризм є загально визнаними клінічними проявами 

гіперглікемічної ретинопатії. Ці порушення проявляються задовго до того, як 

будуть визначені найбільш ранні клінічні прояви васкулопатії. Стан судин 

сітківки вважається одним з найбільш вагомих показників ретинопатії, в 

першу чергу, завдяки простоті методу визначення. Незважаючи на чисельні 

результати досліджень гіперглікемічної ретинопатії, залишаються 

нез’ясованими молекулярні механізми та ступінь причетності нейронів та глії 

до початкового розвитку ДР [114]. Астрогліоз є характерною реакцією 

астроцитів на дію різних за природою несприятливих чинників. Процес 

збільшення кількості астроцитів та підвищення вмісту ГФКБ є показником 

реактивності глії, процес, який пов'язаний з ушкодженням мозку та 

процесами старіння. Особливе просторове розташування макрогліальних 

клітин сітківки ока (астроцити та клітини Мюллера), які знаходяться між 

васкулатурою та нейронами, вказують на їх важливу роль у метаболізмі 

глюкози, та передачі енергетичних субстратів до нейронів [108]. Гліколіз у 

гліальних клітинах щільно пов’язаний з викидом глутамату з нейронів та 

його поглинанням глією. Цей процес пов'язаний з активізацією Н+К+ – 

аденозинтрифосфатази (АТФ) [69]. Враховуючи складну метаболічну 

взаємозалежність між клітинами судин, глії та нейронами, гіперглікемія 

може викликати порушення одночасно в усіх цих клітинних типах. В умовах 

гіперглікемії високий рівень глюкози в тканині сітківки корелює із 

зростанням вивільнення глутамату та розвитком окисного стресу [112]. 

Клітини мікроглії необхідні для гомеостазу нейронів та імунного захисту.  

Відомо, що хронічна активація мікроглії призводить до активації різних 

нейрогенеративних захворювань (дистрофія сітківки). Активація мікроглії 

призводить до підвищення фагоцитозу та секреції нейротоксинів. Крім 

фізіологічних, нейтротрофічних функцій, мікроглія необхідна для підтримки 

імунної системи ЦНС сітківки.  
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Рання активація мікроглії сітківки є загальною відповіддю на інфекції 

ока, нейронні травми при ішемії та при розладах обміну речовин, а також 

спадкових ретинопатіях, котрі зв’язані з прогресивною нейроденегерацією. 

Активована мікроглія посилює проліферацію, міграцію та фагоцитоз [92]. 

Гліальні клітини забезпечують структурну та метаболічну підтримку 

нейронів сітківки ока та першими проявляють реактивність при 

пошкодженнях. Було показано, що і астроцити, і клітини Мюлера 

реактивуються протягом 3 місяців розвитку гіперглікемії. Гліальну 

реактивність фіксували зростанням рівня ГФКБ у шарі гангліозних та клітин 

Мюллера [83]. Зафіксовано значне зростання глутамата в сітківці 

гіперглікемічних щурів порівняно з контрольною групою. Астроцити є 

одним з головних типів клітин, які відіграть головну роль у гомеостазі 

центральної нервової системи. Вони забезпечують захист нейронів та їх 

функціонування. Астроцити є найбільш чутливими до різних несприятливих 

факторів [12]. Саме тому, астрогліальні клітини одні з перших приймають 

участь в реактивній відповіді на метаболічні розлади. Це підтверджують 

отримані результати.  

Гідратований фулерен (HyFnС60) є антиоксидантом, завдяки чому 

здатний пригнічувати процес розвитку астрогліозу. Він може бути 

використаним у якості ефективного антиоксиданту та нейропротектора.  

Однією з характерних реакцій гліальних клітин на різні за природою 

ушкоджуючі фактори, є гліоз. Реактивний гліоз – загальна відповідь мозку на 

пошкодження, в першу чергу, реалізується в астроцитах і тому отримав назву 

астрогліоз [110]. Ця відповідь супроводжується активацією багатьох 

метаболічних шляхів, але самим відомим і визнаним показником астрогліозу 

є продукція гліального фібрилярного кислого білку (ГФКБ). В ході 

астрогліозу часто спостерігається гліальная гіперплазія.  В клітинах Мюллера 

сітківки, продукується ГФКБ, котрий може бути індикатором будь-якого 

порушення сітківки ока. Наприклад, порушення  викликане глаукомою [84], 

відшаровуванням сітківки, легкими пошкодженнями, механічним лізінгом, 
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дегенерацією сітківки [102]. З іншого боку, існують експериментальні докази 

того, що за умов порушень гемато-енцефалічного бар'єру сітківки 

відбувається масовий апоптоз нейронів та астроцитів.  

 

 

2.2 Гістоспецифічний компонент цитоскелету астроцитів ГФКБ 

 

Значна кількість доказів, отриманих декількома групами дослідників 

упродовж останніх років показали, що астроцити сприяють нормальному 

функціонуванню нейронів, у тому числі формуванню синапсу та 

пластичності, окисно-відновного метаболізму та гомеостазу синаптичних 

нейротрансмітерів та іонів. Гліальний фібрилярний кислий білок (ГФКБ) є 

основним проміжним филаментом в зрілих астроцитах і важливим 

компонентом цитоскелета астроцитів в процесі розвитку. Отримані знання 

після вивчення біології астроцитів та відкриття нових проміжних филаментів 

дали початок до вивчення функцій ГФКБ [91]. Відомо, що ГФКБ бере участь 

у функціях астроцитів, які є важливими в процесах регенерації, синаптичної 

пластичності та реактивного гліозу [48]. Хоча виментин являється основним 

ПФ (проміжним філаментом) білку в мозку новонароджених, ГФКБ є 

основним ПФ білку в мозку дорослих людей та в зрілих астроцитах.  

В процесі формування та розвитку мозку, синтез ГФКБ починається в 

радіальній глії [90]. Проте точний вік, в якому починається продукція ГФКБ 

не встановлено. ГФКБ є строго регульованим білком, чиє виробництво 

індукується декількома чинниками, такими як мозкові травми та 

захворювання [46]. Було показано, що рівень ГФКБ коливається протягом 

доби. Причиною цього є циркадні ритми (світло-темрява). Ідентифіковані 

різні субпопуляції астроцитів, які, ймовірно, мають різні функції у фізіології 

та патології мозку. Вони класифіковані не лише по їх просторовому, 

часовому та зовнішньому виду, але і по виробництву конкретних проміжних 

филаментів, у тому числі різних ізоформ ГФКБ. Присутність цих ізоформ  

підвищує складність цитоскелета астроцитів і, швидше за все, лежать в 
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основі розподілу певних функцій. Встановлено, що розчинні форми ГФКБ 

більшою мірою схильні до деградації [6,79]. Всі форми ГФКБ (проміжних 

філаментів) залучені до підтримки структурних та функціональних процесів 

цитоскелету астроцитів. Спочатку гліальний фібрилярний кислий білок було 

виявлено в мозку пацієнтів з розсіяним склерозом (РС), та складався він 

переважно з волокнистих астроцитів і демієлінізованих аксонів [77]. ГФКБ 

належить до сімейства проміжних нейрофіламентів (ПФ), разом з 

мікротрубочками і мікрофіламентами, складають цитоскелет більшості 

еукаріотичних клітин. ПФ отримали свою назву від їх нитчастої форми та їх 

проміжного діаметру (8-12 нм) між тонкими мікрофіламентами актина (7 нм) 

і товстими мікротрубочками (25 нм). ПФ білків підрозділяються на 6 класів, 

грунтованих на послідовності гомології [94]. Було показано, що ГФКБ та 

інші ПФ, відіграють важливу роль в підтримці гомеостазу клітин. як 

вважалося, на відміну від актинових филаментів та мікротрубочок, ПФ не 

приймають участі в клітинній рухливості. За результатами досліджень було 

показано, що примусовий синтез  ГФКБ  призвів до гальмування клітинної 

рухливості [86].  

Ще однією функцією ГФКБ є його участь в міграції клітин. Численні 

лабораторні дослідження показали, що зміни вмісту ГФКБ змінюють 

здатність проліферації астроцитів  або інших особливостей трансформації 

астроцитів. Встановлено, що ГФКБ грає ключову роль в модуляції 

транспорту глутамату в астроцитах та нейронах та і у виробництві глютаміна. 

Різні типи ушкоджень ЦНС, такі як механічні травми, призводять до 

гліальних реакцій з високим рівнем вмісту ГФКБ та виментину в астроцитах 

та до утворення гліальних рубців [93]. Було встановлено, що миші, яким 

блокували ГФКБ, є більш чутливими до розвитку ішемічної хвороби 

головного мозку. Таким чином, астроцити відіграть важливу роль в захисті 

нейронів від несприятливих чинників, і ця функція значно пригнічується у 

ГФКБ-мишей. 
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2.3. Зміни метаболізму ГФКБ при нейродегенеративних та 

метаболічних розладах. Використання ГФКБ як маркера патологій 

нервової системи 

За умов пошкоджень різної природи в  ЦНС відбувається підвищення 

вмісту ГФКБ, що є індикатором «стресу». В сітківці за умов механічного 

пошкодження спостерігається надмірне виробництво ГФКБ в клітинах 

Мюлера і радіальній глії. Треба зазначити, що подібна активація синтезу 

гліальних проміжних філаментів спостерігається в чисельних формах 

ретинальної дегенерації. Диференціальна динаміка змін вмісту гліальних 

проміжних філаментів в окремих ділянках сітківки, а також в астроцитах та 

Мюлерівських клітинах за умов гіперглікемії може розкрити їх роль у 

ключових питаннях нейродегенерації та розвитку окремих стадій ретинопатії 

[104]. Головним показником реактивної відповіді астроцитів на нейрональні 

пошкодження є інтенсивний фібрилогенез. Реактивний гліоз в скроневій корі, 

де відбуваються патологічні зміни на ранніх стадіях розвитку хвороби 

Альцгеймера, систематично супроводжується підвищенням гліальних 

реакцій в гіпокампі [36]. Зміна вмісту ГФКБ в  гіпокампі в процесі старіння в 

основному торкається розчинної форми ГФКБ [105]. Підвищення рівня 

деградованих фрагментів ГФКБ відбувається в ході астрогліозу, який може 

бути результатом дегенеративних ефектів окисного стресу. Припускають, що 

астрогліоз може відображати загальні риси метаболічних порушень в 

астрогліальних клітинах при СТЗГ. Розвиток гіперглікемії викликає 

інтенсивний розвиток цитоскелетних перебудов, про що свідчать зміни рівня 

кількості та складу поліпептидних фрагментів ГФКБ.   

Підвищений вміст ГФКБ - це розповсюджена  відповідь гліальних 

клітин на пошкодження різної природи або метаболічні розлади [111].  

Гіперглікемія в сітківці гіперглікемічних тварин може індукувати 

реципрокну клітинну відповідь у Мюллерівських клітинах, де синтез ГФКБ 

швидко зростає, а в астроцитах – знижується. Таке зниження викликає 

апоптоз астроцитів. Про що свідчить відновлення ГФКБ імунореактивності в 
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сітківці після короткочасного введення інсуліна [29].  Передбачають, що 

транскрипція генів може бути одним з місць, в яких активність поліольного 

шляху індукує продукцію ГФКБ в Мюлерівських клітинах. Елементи, які 

регулюють транскрипцію ГФКБ, не перебувають у тій же області гена в 

клітинах Мюллера і астроцитів [84]. На даний час невідомі причини 

відмінної динаміки реактивації окремих гліальних субтипів гіперглікемічної 

сітківки. Лікування інсуліном гіперглікемічних тварин показало, що апоптоз 

нейронів і гліальних клітин є наслідком цукрового діабету, а не 

стрептозотоциновою токсичністю. Цікавим стало те, що  лікування інсуліном 

запобігало, в значній мірі, нейродегенерації та накопиченню сорбітолу та 

фруктози, незважаючи на лише часткове поліпшення гіперглікемії [127]. Це 

говорить про те, що в сітківці активація поліольного шляху  та його 

патогенність відбувається за межами глікемічного порогу. Порушення 

нейроглії можуть вплинути на прояви та перебіг мікроангіопатії сітківки при 

гіперглікемії. Фактор росту ендотелію судин є потужним чинником 

проникності, який утворюється в сітківці нейронами і глією [23]. Його рівень 

був збільшений в сітківці гіперглікемічних щурів. Пошкоджені гліальні 

клітини можуть сприяти подальшому підвищенню проникності судин 

сітківки [22].  

Пошкоджені нейрони можуть продукувати молекули, які змінюють 

мікросередовище капілярних клітин. Продукти ушкодження нейронів так 

само можуть бути сигналом для клітин ендотелію, що активує 

гіперглікемічну мікроангіопатію сітківки. Всі ці припущення повинні бути 

вирішені експериментально. Однією з перспективних мішеней для 

попередження та гальмування розвитку гіперглікемічної ретинопатії є 

астроцити. Роль астроцитів в розвитку багатьох патогенетичних процесів у 

ЦНС підтверджена багатьма дослідженями в останні десятиріччя. В той же 

час, участь цих гліальних клітин у патогенезі ДР залишається незрозумілою, 

незважаючи на достатню кількість експериментальних досліджень 

гіперглікемічних ускладнень сітківки [99]. Розуміння механізмів та їх 
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наслідків  може допомогти в   реконструкції комплексу патогенезу 

нейрональних, гліальних та судинних уражень в сітківці за умов розвитку 

гіперглікемії.  

 

3. Використання антиоксидантів в якості нейропротекторів 

Гіперглікемія індукує розвиток окисного стресу в клітинах мозку, що є 

однією з поширених причин нейродегенерації. Астроцити мають більш 

потужну, у порівнянні з нейронами, систему антиоксидантного захисту. Саме 

тому астроцити можуть виступати об’єктом, на який мають бути спрямовані 

нейропротекторні засоби за умов гіперглікемічної ретинопатії [30].  

Гіперглікемія викликає різні метаболічні порушення, які в багатьох випадках 

ведуть до цереброваскулярних, нейротрофічних і нейромодуляторних 

розладів. Всі ці розлади асоційовані з генерацією окисного стресу в ЦНС [18, 

20]. Саме тому дослідження та пошук сполук, що мають нейропротекторні 

властивості, тривалий час залишається актуальними.  

Відома участь реактивних кисневовмісних  сполук у розвитку патологій. 

Дисбаланс між окисними сполуками та  системою антиоксидантного захисту 

може викликати певні фактори, відповідальні за окисне пошкодження в 

клітині: збільшення експресії онкогенних генів, покоління мутагенних 

сполук, виникнення запалення. Термін  "антиоксидант" визначається з 

урахуванням декількох аспектів [125]. Антиоксиданти класифікують на 

ферментативні та неферментативні, профілактичні чи "ремонтні", ендогенні 

та ексогенні, первинні та вторинні, водорозчинні або жиророзчинні, природні 

та штучні [121]. Первинні антиоксиданти, головним чином, здатні збирати 

вільні радикали за рахунок гідрогенного водню. Вторинні антиоксиданти 

синглетні сполуки, що знешкоджують синглетний кисень, перекис 

редуценти, ентеросорбенти металів, окислювальні інгібітори ферментів [100].  

Основна роль антиоксидантів - ліквідувати неконтрольоване 

виробництво активних форм кисню (АФК), які пов'язані з патогенезом 
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серцево-судинних захворювань (ССЗ), злоякісних новоутворень, цукровим 

діабетом 2 типу, механізмами запалення, фиброгенезами та деякими 

неврологічними розладами (рис. 3.1) [9]. Цікаво, що кілька антиоксидантів 

(наприклад расвератрол та ферулоілнорадреналін) генеруються в заражених 

або пошкоджених рослинах [75, 101]. Інтенсивна увага спрямована на 

ресвератрол. Це з'єднання, на додаток до антиоксидантної дії, стимулює 

виробництво оксиду азоту, захищає функції ендотеліальних клітин від  

окисного пошкодження, знижує агрегацію тромбоцитів та інгібує 

безпосередньо цикл  аденозинмонофосфат-специфічної фосфодіестерази [15]. 

Нещодавно ферулоілнорадреналін було виявлено в мікробіологічно 

заражених помідорах. Він в 14 разів активніше проявляє антиоксидантний 

ефект ніж ресвератрол [25].  

Рис. 3.1. Дія антиоксиданту за умов впливу АФК 
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3.1. Немодифіковані фулерени – новий клас антиоксидантів. 

Загальна характеристика, фізико – хімічні властивості фулерену 

С60. 

Насамперед, фулерени це – відносно новий клас антиоксидантів, такі, 

що пригнічують процеси перекисного і вільнорадикального окиснення. 

Гідратовані фулерени (С60HyFn) здатні захищати нативні біологічні 

структури від дії реакційно активних агентів та їх ушкоджуючих ефектів. 

Доведено, що в моделі хвороби Альцгеймера фулерен С60 попереджує 

нейродегенерацію і накопичення β-амілоїду в пірамідальних нейронах 

гіпокампу [31]. Показано високий терапевтичний потенціал фулерену в 

моделі надмірної продукції вільних радикалів та мітохондріальних 

ушкоджень [50]. За умов CCl4 інтоксикації розчин С60 в оливковій оливі в 

значній мірі сприяв росту тривалості життя тварин [28]. Фулерен С60 

розчинний у ліпідних  крапельках усередині живих клітин,   а   також в жирі 

в цілому. 

Фулереновий каркас є жорстким, і циклогексатрієнові одиниці у його 

структурі залишаються плоскими, незважаючи на істотне відхилення 

геометрії спряжених подвійних зв’язків від нормальної планарної. У зв'язку  

цим, причиною високої реакційної здатності фулеренів С60 виступає напруга, 

що виникає внаслідок «неправильної» форми молекули фулерену. С60 є 

досить сильним електронним акцептором, здатний приєднувати 1–6 

електронів з утворенням відповідних аніонів [43]. Отже, подвійні зв’язки в 

молекулі С60 є електронодефіцитними, що й зумовлює її здатність легко 

приєднувати вільні радикали. Одна молекула може приєднати 34 метильні 

радикали. Завдяки такій здатності фулерени діють у біологічних системах як 

уловлювачі вільних радикалів [55]. Крім того, С60 може вільно перетинати 

мембрані бар'єри. Таким чином, C60 взаємодіє з живими системами, а також 

його токсичність повинна визначатися з використанням розчинної форми 

сполуки. Нещодавно ліпосоми були використані в якості носіїв для вивчення 

розподілу С60 в системах органів та тканинах організму [52]. Але, залишки 
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С60 не були виявлені в крові через його швидкий кліренс по тканинам, через 

клітинну фільтрацією, проте таке формулювання не підходить для 

характеристики його фармакокінетики [95]. Таким чином, використання 

водного розчину С60 в якості нейропротектору та антиоксиданту за умов 

розвитку нейродегенеративних процесів, зокрема цукрового діабету, є досить 

перспективним та доцільним. Незважаючи на той факт, що більш ніж 28 

років тому незалежними групами дослідників було показано відсутність 

гострої та субгострої токсичності не модифікованого С60, залишаються 

нерозкритими механізми хронічних ефектів фулерену на клітини нервової 

тканини. Фулерени привертають увагу дослідників завдяки своїм цікавим 

хімічним, фізичним та біологічним властивостям. Фулерени мають 

перспективу використання, як у чистому вигляді, так і у вигляді хімічних 

похідних. Для розуміння механізмів біологічної дії фулеренів С60 та 

розроблення методів їх застосування важливими є дані щодо фізико-хімічних 

властивостей С60 і способів оптимізації уведення їх у водне середовище [118] 

Вони можуть бути легко модифіковані та мають помітну біологічну 

активність, не проявляючи при цьому токсичності [126]. Фулерени 

побудовані з п'ятикутників і шестикутників, у вершинах яких лежать атоми 

вуглецю (рис. 3.1.1.).                                                                                                  

Їх запропоновано називати [5,6]- 

фулереном-60-Ih, де цифри 5 і 6 

указують на структурні одиниці 

молекули - п'ятикутники і шестикутники, 

а цифра 60 позначає загальне число 

атомів вуглецю в молекулі. Оскільки  

прості фулерени мають тільки по одному 

стабільному ізомеру, їх назви спрощують 

до фулерену-60. Зовні фулерени мають 

вигляд дрібнокристалічного порошку 

чорного кольору, який немає запаху. У воді, етанолі, ацетоні та інших 
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полярних розчинниках вони практично нерозчинні, зате в бензолі, толуолі, 

фенилхлориді розчиняються з утворенням забарвлених розчинів  червоно-

фіолетового кольору [57]. Ентальпія утворення фулерена-60 складає 

приблизно 42.5 кДж/моль, а C70 - 40.3 кДж/моль. Це говорить про те, що він 

менш стабільний, ніж графіт (0 кДж/моль) і алмаз (1.67 кДж/моль). Твердий 

C60 має гранецентрировані кубічні грати при кімнатній температурі, його 

щільність складає 1,68 г/см3. Зважаючи на слабку міжмолекулярну 

взаємодію, молекули вільно обертаються. Нижче 0°С відбувається 

перетворення на кубічні грати.  

 

3.2. Нейропротекторні ефекти фулеренів 

Одним з перспективних напрямів є дослідження механізмів 

нейропротекторної дії фулеренів, вуглецевих наночасток з унікальними 

фізико-хімічними та біологічними властивостями, і розробка на їх основі 

ліків, що діють на ключові молекулярні механізми нейродегенеративних 

захворювань. Пошук нових, хімічно інертних та «нано» ромірів сполук, 

здатних впливати на клітинні процеси, є актуальним завданням розвитку 

нанобіотехнологій. З огляду на це інтенсивно досліджуються представники 

нової алотропної форми вуглецю — фулерени С60, яким притаманні унікальні 

фізикохімічні властивості [95]. Водні розчини С60 є молекулярно-колоїдними 

системами, що містять як поодинокі гідратовані молекули, так і гідратовані 

кластери молекул розміром 3,4–72 нм. Колоїдні розчини С60 є стабільними 

упродовж тривалого часу (9–18 міс), що зумовлено взаємним 

відштовхуванням асоціатів молекул фулеренів, поверхня яких заряджена 

негативно [126].  Нейропротекторну дію фулеренів С60 пояснюється його 

здатністю зв'язувати вільні кисневі радикали і надавати антиоксидантну дію 

(рис. 3.2.1.). Існує багато даних щодо різноманітних біологічних 

властивостей фулеренів, а саме їхньої здатності проникати крізь клітинні 

мембрани та локалізуватись усередині клітини, анти та прооксидантних 
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властивостей, антибактеріальних та антивірусних ефектів, впливу на 

сигнальні системи клітини, на активність окремих ензимів та процеси 

пероксидного окиснення ліпідів [43].  

Міжнародні фармацевтичні 

компанії проводять розробку 

антиоксидантів для терапії 

нейродегенеративних 

захворювань, використовуючи 

фулерени. За допомогою 

високодозвільної електронної 

мікроскопії вперше показали, що в дослідах in vitro фулерени можуть не 

тільки руйнувати β-амілоїдні фібрили, але й запобігати їх утворенню, що 

важливо для терапії хвороби Альцгеймера. Отримані дані дозволили 

припустити, що β-амілоїд і амілоїдні білки є молекулярною мішенню дії 

фулеренів [52].  

Також вперше показано, що фулерени можуть коригувати порушення 

когнітивних процесів. Введені в мозок, вони запобігали порушенням 

просторової пам'яті, викликане інгібітором трансляції білка, і, за попередніми 

даними, послаблювали грубі порушення пам'яті, індуковані β-амілоїд. 

Подальше вивчення антіамілоїдной здібності фулеренів дасть розуміння 

механізмів їх нейропротекторної дії і впливу на порушення когнітивних 

процесів. В даний час основною концепцією нейропротекторної дії С60 є їх 

антиоксидантна активність (рис. 3.2.2.).  

Існує припущення, що 

активність фулеренів С60 може 

зробити суттєвий внесок у 

нейропротекторну дію фулеренів. 

Дослідження на інших моделях 

патологічних станів у тварин 

дозволяють припускати, що 
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антиоксиданти на основі фулеренів можуть бути використані як 

нейропротектори і при інших нейродегенеративних порушенях, в тому числі 

при дібеті та хворобі Паркінсона.  

Перспективне використання фулеренів в терапії хвороби Альцгеймера 

через здатність 1,2 - (діметоксіметано) фулерену інгібувати ранні стадії 

агрегації ß-амілоїдних пептидів. Відповідно до гіпотези амілоїдного каскаду 

мономери Аß по незрозумілій на даний час причині асоціюються з 

утворенням ді-, оліго- і мультимерів, що призводить до виникнення 

нерозчинних бляшок [95]. При дослідженні впливу вищевказаного з'єднання 

на димеризації мономерів Аß виявилося, що вони значно ефективніше 

відомих інгібіторів агрегації, вчасності, мелатоніну, у якого величина 

зв'язування з пептидом Аß1-40 опинилася в 4 рази менше, ніж у фулерену. 

Внутрішні токсини, що виникають при опіках і інших некротичних процесах, 

мають вільнорадикальну природу. Тому всі закономірності дії фулеренів 

зберігаються і тут. Інтоксикація знижується, загоєння прискорюється. Ще 

одна властивість фулеренів: вони нормалізують клітинний обмін речовин, 

підсилюють активність ферментів і підвищують стійкість клітини, 

включаючи її генетичний апарат, до зовнішніх дій, від нагріву до вірусного 

зараження.  

Підвищується регенеративна здатність тканин. Фулерени нормалізують 

нервові процеси, впливаючи на обмін нейромедіаторів, підвищуючи 

працездатність і стійкість до стресу [50]. Крім того, фулерени мають 

виражену протизапальну і антигістамінну дію, завдяки чому знімають болі, 

пригнічують широкий круг алергічних захворювань і підвищують імунітет.  
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РОЗДІЛ 2.  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Матеріали дослідження 

Об’єктом дослідження у даній роботі були білок гліальних проміжних 

філаментів ГФКБ в сітківці та мозку, маркери апоптозу: ПАРП 1\2, каспаза-3, 

NF-kB. Експериментальну частину роботи було проведено на статевозрілих 

щурах (11-12 тижнів) лінії Вістар. Вони були отримані з віварію ДНУ ім. 

О.Гончара. Дослідження були проведені з використанням хімічночистих 

реагентів та матеріалів фірм Sigma Chemical Co., Serva, Shleich & Shuell Inc., 

Oxis Int. Inc., Santa Cruz Вiotechnology (США), Fluka (Швейцарія),  ANAWA, 

Merck (Німеччина), Litex (Данія), Реагент (Україна), фармакопейних 

препаратів фірми “Дарниця” (Україна). Імунохімічні дослідження проводили 

з використанням моноспецифічних поліклональних антисироваток і 

моноклональних антитіл (Santa Cruz Вiotechnology). Комп’ютерну обробку 

результатів імуноблотингу виконували за допомогою програмного 

забезпечення LabWorks 4,0 (UVP Inc., UK). 

 

2.2. Експериментальні моделі 

Експериментальну частину роботи проведено на статевозрілих щурах 

(11-12 тижнів) лінії Вістар. Тварини утримувалися в умовах постійної 

температури (22±2,0 0С) і контрольованої тривалості світлового дня (12/12 

годинний цикл). Вода та їжа були доступні тваринам ad libitum. Протоколи 

досліджень були розглянуті і затверджені місцевим комітетом з питань 

етичного поводження з тваринами Дніпропетровської державної медичної 

академії. Після 7 діб акліматизації тварини були рандомізовано розподілені 

на 4 групи (n = 6 у кожній групі): 1 – контрольна група (К) (інтактні 

тварини); 2 – «фулереновий» контроль (тварин, які отримували розчин 
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C60HyFn з питною водою); 3 – щури з СТЗ-гіперглікемією (СТЗГ); 4 –тварини 

з гіперглікемією, які отримували розчин C60HyFn з питною водою 

(СТЗГ+С60). Проводили індукцію СТЗ-діабету: тваринам третьої та четвертої 

груп одноразово вводили інтраперитонеально СТЗ (Sigma, St. Louis, MO, 

USA) у дозі 60 мг/кг, розчинений у 0,1 М натрій-цитратному буфері (рН 4,5), 

для індукції СТЗ-діабету. Тварини контрольної групи отримували 

відповідний об’єм розчинника. Тварини другої та четвертої групи 

отримували розчин 40 нг/мл С60 (що відповідає концентрації С60 60 нМ) у 

питній воді протягом 12 тижнів (з моменту розвитку гіперглікемії до 

декапітації). Водний розчин фулерену C60HyFn готували зі зразків з чистотою 

не менш ніж 99,5% (MER Corporation, Tucson, AZ, USA) без використання 

солюбілізаторів або будь-якої хімічної модифікації.  

Метод переведення фулерену з органічного розчинника у водну фазу за 

допомогою обробки ультразвуком дозволяє отримати розчин C60HyFn з 

концентрацією 5,5×10–3 М у залежності від концентрації C60HyFn розчин 

вміщує як окремі молекули фулерена, так й їх лабільні нанокластери з 

розмірами 3–36 nm [16]. У представленій роботі використовували вихідний 

розчин з концентрацією 8,88×10–4 М, з якого готували робоче розведення 60 

nМ (~40 нг/мл). Рівень глюкози у венозній крові вимірювали глюкометром 

(ACCU-Check Active, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) за 3 доби після 

ін’єкції СТЗ та кожного наступного тижня.  

Тваринами з гіпергнлікемією вважали щурів з концентрацією глюкози 

в крові не менше 20 mM/л. За 12 тижнів з моменту індукції гіперглікемії 

щури всіх груп були декапітовані під діетилефірним наркозом. Зразки крові 

тварин центрифугували при 3000 g протягом 10 хв. та відбирали сироватку. У 

сироватці визначали концентрацію глюкози, інсуліну (Rat Insulin Kit, Linco 

Research, St Charles, MO, USA) імуноензимним аналізом (ELISA, Elx-800, 

BioTek Instruments, Winooski, VT) та вміст глікозильованого гемоглобіну 

(HbA1c) (Alfabiotech, Milano, Italy). 
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2.3. Схема отримання протеїнових екстрактів  сітківки 

Сітківку з обох очей відокремлювали для отримання протеїнових 

екстрактів та виготовлення фіксованих зразків для імуногістохімічних 

досліджень. Гомогенат сітківки (10%, вага/об’єм) готували у 50 mМ трис 

буфері (рН 7,6), який додатково містив 0,5% додецилсульфату Na (DSN), 0,15 

M NaCl, 1 mM етиленглікольтетраоцтової кислоти (EGTA), 2,5 mM 

етилендіамінтетраоцтової кислоти (EDTA), 6,5 μM апротиніну, 1,5 μM 

пепстатину A, 23 μM лейпептину, 1мM фенилметилсульфонілфлуориду 

(PMSP), 5 мкг/мл соєвого інгібітору трипсину. Гомогенати були оброблені 

тричі по 30 с. за допомогою ультразвукового соніфікатору Sartorius 

(Labsonic® M, Göttingen, Germany). Гомогенати центрифугували при 16 000 g 

протягом 30 хв за температури 4 0C. Вміст загального протеїну у пробах 

визначали методом Бредфорд [13]. Отримані супернатанти використовували 

для визначення вмісту ГФКБ і складу його поліпептидних фрагментів 

методом імуноблотингу.  

 

2.4. Схема одержання розчинної та філаментної фракцій білків 

мозку 

Головний мозок щурів виймали та розділяли на відділи (мозочок, великі 

півкулі, середній мозок і гіпокамп). Схема отримання фракцій, які містили білки 

ПФ головного мозку дослідних та контрольних щурів, наведена на рис.2.4.  

Тканину мозку після відокремлення від оболонок і кровоносних судин 

гомогенізували у скляному гомогенізаторі з тефлоновим поршнем у 50 мМ трис-

HCl буфері (рН 7,4) у співвідношенні тканина:буфер – 1:5. Трис-буферна 

система (буфер А) містила 2 мМ ЕДТО, 1 мМ 2-меркаптоетанолу, 0,1 мМ 

фенілметилсульфонілфториду (ФМСФ), 6,5 μM апротиніну, 1,5 μM 

пепстатину A, 23 μM лейпептину, та 5 мМ соєвого інгібітору трипсину [2]. 
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Рис.2.4. Схема одержання білкових фракцій головного мозку щурів 

Всі маніпуляції проводили при температурі 4о С. Гомогенат 

центрифугували при 30000 g протягом 60 хв. Отриманий супернатант (S1) 

містив розчинні білки мозку. Осад (Р1) промивали після його 

ресуспендування у тому ж буфері та центрифугування при 30000 g протягом 

45 хв. Після цього осад ресуспендували у буфері А, який додатково містив 4 

М сечовини (буфер В), та інкубували 12 год. Подальше центрифугування 

проводили при 30000 g протягом 60 хв. Супернатант (S2) містив 

водонерозчинні філаментні білки.  

 

2.5. Методи визначення загальної кількості білка  

Широке застосування колориметричних методів для визначення 

кількісного вмісту білка в біологічних пробах зумовлено їх достатньою 

простотою та точністю. Помилки у результатах здебільшого виникають як 

наслідок того, що дослідний білок (або білки) різко відрізняються за своєю 

природою від білка-стандарту (найчастіше використовують БСА). Крім того, 

зразки білкових фракцій гомогенату різних відділів мозку містять речовини 
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(сечовина та меркаптоетанол), які впливають на інтенсивность забарвлення 

[5]. Тому контрольні проби для вимірювання готувалися на тих самих 

буферах, які використовувалися для одержання білкових фракцій мозку.  

Вміст загального білка у кожній пробі визначали двома методами 

(методом Лоурі і методом Бредфорд). Застосування двох методів для 

паралельного аналізу концентрації білка дає змогу отримати більш точні 

результати завдяки їх обробці методами дисперсійного аналізу з 

використанням F-критерію Фішера. Вимірювання кожної проби-екстракту та 

калібровочних зразків проводили тричі, у подальших розрахунках 

використовували середнє арифметичне значення вмісту білка. 

 

2.5.1. Метод Лоурі 

Вміст загального білка в екстрактах визначали методом Лоурі у 

модифікації Мілера [4]. Даний метод заснований на перебігу біуретової 

реакції (на пептидні зв’язки) та реакції Фоліна (на залишки тирозину і 

триптофану). Методика дає добре відтворювані результати та є достатньо 

чутливою (~0,2 мкг білка). До основних недоліків методу відноситься 

повільний розвиток забарвлення (40–50 хв.). Залежність поглинання від 

концентрації білка лінійна у діапазоні 15–40 мкг (30–80 мкг при збільшенні 

вдвічі об’ємів реагентів). 

В якості стандартного використовували розчин БСА в концентрації 1 

мг/мл. Калібровочні графіки для визначення вмісту білка у фракціях 

розчинних і солюбілізованих сечовиною і Тритоном-Х100 білків будували, 

додаючи до розчину БСА відповідний буфер. Для розрахунків 

використовувався діапазон лінійної залежності оптичної густини від 

концентрації білка (~ 30–80 мкг). Оптичну густину вимірювали при 750 нм 

на фотоелектроколориметрі КФК-2-УХЛ 4.2. Вміст білка у фракціях мозку 

визначали з урахуванням розведення за формулою (ф.1): 
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  4,0
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,                        (ф.1)                 

де С –  концентрація білка в гомогенатах тканини мозку, мкг/мл; Х – 

кількість білка у розведенних зразках, знайдена за калібровочним графіком, 

мкг; R - розведення гомогенатів тканини мозку.  

 

2.5.2. Метод Бредфорда 

 

Даний метод характеризується високою чутливістю (0,2 мкг), для нього 

характерна відносна швидкість  проведення аналізу та відтворюваність 

результатів. Метод дозволяє визначити вміст білка в пробах з точністю від 

0,5 до 50 мкг/мл і може бути застосований до білків, розчинених в 

електрофоретичному буфері, який містить додецилсульфат натрію (ДСН), 

меркаптоетанол, трис–буфером. Метод заснований на утворенні забарвлених 

комплексів кумасі діамантового блакитного G-250 з макромолекулами 

поліпептидів за рахунок електростатичних взаємодій.  

Максимум поглинання комплексу в видимій області не співпадає з 

максимумом поглинання для чистого барвника, що й дозволяє проводити 

кількісне вимірювання комплексів, які утворюються [3]. Вміст білка (мкг/мл) 

у фракціях мозку визначали з урахуванням розведення за формулою (ф.2): 

 1,0

RX
C




,                                     (ф.2)          

де С –  концентрація білка в гомогенатах тканини мозку, мкг/мл; Х – 

кількість білка у розведенних зразках, знайдена за калібровочним графіком, 

мкг; R - розведення гомогенатів тканини мозку.  
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2.6. Методи виявлення та ідентифікації білків 

2.6.1. Електрофорез у поліакриламідному гелі (ПААГ) 

Гелевий електрофорез (або електрофорез в ПААГ (PAGE, 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis)) – метод молекулярної біології та біохімії, 

який використовується для розділення білків та нуклеїнових кислот, 

заснований на русі заряджених біологічних макромолекул в постійному 

електричному полі. Поділ в поліакриламідному гелі відбувається за рахунок 

різниці заряду молекул що розділяться та відмінностей молекулярних мас [7]. 

У електричному полі білкові зони мігрують крізь пори геля до певного 

кінцевого положення, що зумовлене опором середовища [58]. Відстань, 

пройдена білками, пов’язана з молекулярною масою, яку можна визначити 

шляхом порівняння з поведінкою білків-маркерів. Використання 

двошарового носія з різним розміром пор та двох буферів, що відрізняються 

між собою за складом і за значенням рН, забезпечує концентрування 

досліджуваних речовин у вузькій стартовій зоні [16]. Це дуже важливий 

фактор для чіткого розподілу компонентів суміші. Крім того, відпадає 

необхідність у попередньому концентруванні розведених зразків [6]. 

Електрофорез проводили у пластині ПААГ товщиною 1 мм відповідно 

з методикою, описаною Laemmli U. З модифікаціями [7]. У гелі для 

розділення білків формували градієнт акриламіду Т=5,7–18%. Склад 

розділяючого гелю: Т = 7–18% і С = 0,8–2,5%; 0,375 М трис-НСІ буфер (рН 

8,8); 0,1% ДСН; 0,025% тетраетилендіаміну (ТЕМЕД); 0,025% персульфату 

амонію (ПСА). У 18%-ий гель додавали гліцерин до кінцевої концентрації 

5% для запобігання нерівномірного набрякання гелю при забарвленні і 

знебарвленні та надання йому еластичності. Склад концентруючого гелю: Т = 

4,5%, С = 6%; 125мМ трис-НСІ буфер (рН 6,8); 0,1% ДСН; 0,025% ТЕМЕД; 

0,025%  ПСА. 

Білкові проби вносили у буфері (рН 6,8), що мав такий склад: 1 М трис 

– HCl, 5% ДСН; 2% дитіотриетолу; 1% β – меркаптоетанолу; 30% гліцерину; 
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0,001% бромфенолового синього. Загальна концентрація білка не 

перевищувала 100 мкг на один зразок. В якості  електродного буферу 

використовували розчин, який містив 25 мМ трис-НСІ (рН 8,3); 0,192 М 

гліцину; 0,1% ДСН.  Розділення проводили при фіксованому струмі та часі. В 

ході концентрування (1–2 год.) струм не перевищував 15–20 мА при напрузі 

299 В для того, щоб білок з якомога меншою конвекцією входив до гелю. 

Після того, як зона бромфенолового синього проходила межу розподілу між 

гелями, струм збільшували до 40–45 мА при U = 299 В. Як тільки лінія 

забарвлення досягала нижнього краю пластини, струм вимикали, пластину 

ПAAГ виймали. Для забарвлення поліпептидних зон гель фіксували 

протягом 12–16 год. при кімнатній температурі у розчині 12,5%-ої 

трихлороцтової кислоти (ТХО). Електрофореграми забарвлювали у 0,1%-ому 

розчині кумасі G-250, розчиненого у 50%-му етанолі та 15%-вій оцтовій 

кислоті протягом 12–16 год. Знебарвлення проводили у тому ж розчині, який 

не містив барвника. Гелі, які застосовували для імунохімічного виявлення 

ГФКБ, після закінчення електрофорезу промивали у дистильованій воді для 

того, щоб вилучити надлишок ДСН.  

 

2.6.2. Імуноблотинг 

 Імуноблотинг є різновидом гетерогенного імунохімічного аналізу. Його 

суть полягає  у переносі молекул досліджуваної речовини (антигену) з одного 

твердого носія на інший та подальшого імуноспецифічного їх виявлення. 

Перенесення білків із гелей на нітроцелюлозу, яка найбільш розповсюджена 

серед сорбентів, відбувається пасивно, шляхом дифузії, чи активно під дією 

електричного поля. Останній варіант є найбільш швидкий та ефективний [11, 

54]. Імуноблотинг цитоскелетних і мембранних білків мозку проводили за 

методикою, запропонованою Towbin [116]. Після електрофорезу на пластину 

ПААГ накладали нітроцелюлозні мембрани (діаметр пор 0,27 мкм), 

фіксували фільтрувальним папером. Перенос білкових зон проводили  у 
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камері з 12,5 мМ трис-HCl буфером (рН 8,3), який додатково містив 0,195 М 

гліцин, 30% метанол та 2 М сечовину протягом 60 хв. при струмі 150 мА. 

Після завершення переносу мембрани відмивали забуференим фізіологічним 

розчином (ЗФР) з 0,05% Tween-80.  

Після переносу мембрани блокували у 5 %-у (вага/об’єм) розчині 

знежиреного сухого молока протягом 90 хв. за температури 37 0C. Інкубація з 

первинними антитілами анти-ГФКБ (Santa Cruz,  sc-9065, 1:1000) або анти-β-

aктин  (Abcam, ab20272, 1:5000), що були розведені у сольовому фосфатному 

буфері (СФБ), який містив 0,05% Тритон X-100, тривала 12–14 год. при 4 C0. 

Після інкубації мембрани відмивали від антитіл, що зв’язалися 

неспецифічно, 5 разів СФБ з 0,05% Тритон X-100. Відмиті мембрани 

інкубували зі вторинними антитілами (Sigma-Aldrich SAB3700848, 1:10000) 

кон’югованими з пероксидазою хрону 60 хв. при 37 0C, аналогічним чином 

відмиваючи їх 5 разів СФБ з 0,05% Тритон X-100. Проявлення 

імунореактивних поліпептидних зон проводили у 50 мМ трис-НСІ буфері (рН 

7,4), який містив  0,01% діамінобензидин (ДАБ)  та 0,2% H2O2. Рівність 

нанесення проб за кількістю протеїну додатково нормалізували за 

інтенсивністю забарвлення зон β-актину у відповідних зразках. Антигени з 

різною молекулярною вагою були ідентифіковані за допомогою маркерів з 

відомою молекулярною масою (PageRuler Prestained Protein Ladder, 

Fermentas, Germany). Скановані результати імуоблотингу аналізували 

денситометрично за допомогою програмного забезпечення TotalLab TL120 

(Nonlinear Inc,  USA). 

Для визначення розщеплення ПАРП, ГФКБ, NF-kB та активованої 

каспази-3, використовували кролячу поліклональну anti-PARP (anti-PARP−1 

(ab 194586) ABCAM, anti-PARP−2 (ab 93841) ABCAM; 1:1000), кролячу 

поліклональну anti-GFAP (Santa Cruz, sc-9065, 1:2000), кролячу 

поліклональну anti-NF-kB p65 (Ab16502 ABCAM), кролячу моноклональну 

anti-caspase-3 (1:500, Cat. no. MAB835, R&D Systems), кролячу 

моноклональну anti-β-actin (Abcam, ab20272, 1:5000). В якості вторинних 
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антитіл використовували поліклональні антитіла кози проти IgG кроля мічені 

пероксидазою хрону (Sigma-Aldrich, USA, cat. no. A-0545;1 : 2000). Метод 

імуноблотингу дає змогу провести аналіз складу окремих поліпептидів 

(фрагментів), які несуть ідентичні антигенні детермінанти, а також визначити 

їх відносний вміст.  

Інтенсивність імунозабарвлення певної поліпептидної зони, що 

реагувала з моноспецифічною антисироваткою, пропорційна кількості 

антигену [84, 160]. У роботі використовувалася програма “LabWork_4.0” 

(UVP, Велика Британія, 2001) для сканування і порівняння інтенсивності 

поліпептидних зон на нітроцелюлозній мембрані після проведення 

імуноблотингу. Інтенсивність забарвлення зон поліпептидів з мозку щурів 

контрольних груп приймали за 100%. Умовні одиниці, в яких виражали вміст 

нервовоспецифічних білків, розраховували шляхом віднесення величини 

відносної густини зони (%) до вмісту білка у пробі (мкг). Оскільки аналіз 

кількісного вмісту білка гліальних проміжних філаиентів паралельно 

проводили методом ракетного імуноелектрофорезу (див. п. 2.5.1.), то оцінку 

похибки двох методів здійснювали за допомогою F-критерію Фішера. Якщо 

різниця між двома дисперсіями була достовірною (P<0,05), то вірогідними 

вважалися результати тих вибіркових вимірювань, які давали меншу 

величину коефіцієнту Cs. Розрахунок показника точності проводили за 

формулою [18] (ф.3): 

                 ,                     (ф.3)       

де Cs  – показник точності; m – стандартна похибка середньої; M – 

середня величина. 

2.6.3. Імуногістохімія 

 З метою дослідження компонентів цитоскелету клітин астроглії 

in situ в роботі застосовували метод, заснований на специфічному зв’язуванні  

антитіл, кон’югованих з пероксидазою хрону (КФ 1.11.1.7), з антигенами на 
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зрізах тканини мозку [17]. Імуногістохімічне визначення ГФКБ проводили на 

фіксованих зрізах сітківки. Свіжі зразки тканини фіксували у розчині 4% 

пара-формальдегіду протягом 2 год. Парафінові блоки виготовляли за 

загальноприйнятою методикою [17]. Після депарафінізації зрізи 5 мкм 

завтовшки інкубували у розчині, який містив 10% метанолу й 0,5% 

пероксиду водню, протягом 15–20 хв. при кімнатній температурі для 

блокування ендогенної пероксидазної активності. Блокування 

неспецифічного зв’язування антитіл проводили із використанням 3%-го 

розчину бичачого сироваткового альбуміну (БСА) у ЗФР 60 хв. при кімнатній 

температурі. Інкубацію з антитілами проти ГФКБ (1/200) проводили 

протягом 10 год. при температурі 4 0C [33]. Після промивки зрізи інкубували 

зі вторинними антитілами, кон’югованими з пероксидазою хрону й 

розведеними 1/200, протягом 60 хв. при 37 0C. Зрізи промивали та проявляли 

у 0,03% розчині ДАБ та 0,02% H2O2 у 0,1 M трис буфері (рН 7,4). Після 

проявлення пероксидазної активності зрізи промивали водою та 

дофарбовували гематоксиліном Майєра, висушували і заводили у бальзам. 

Імунорективні зони спостерігали та фотографували за допомогою мікроскопу 

Olympus CX41 (Olympus Europa SE  and  Co. KG, Hamburg, Germany). Всі 

процедури дослідження були проведені в однакових умовах. Електронні 

файли малюнків були сформовані за допомогою програмного забезпечення  

мікроскопу Olympus CX41 та Adobe PhotoShop 7.0 (San Jose, CA, USA). 

Маніпуляції з файлами зображень були обмежені лише установкою 

порогових значень яскравості малюнків. 

 

2.7. Визначення вмісту ТБК-активних сполук 

 Маркери перекисного окиснення ліпідів є найбільш інформативними 

молекулярними індексами окисного стресу у тканині мозку. Існує низка 

методів  визначення інтенсивності перебігу ПОЛ за вмістом його кінцевих 

продуктів. Більшість з них адекватна при дослідженні систем in vitro, але 



67 
 

призводить до хибних результатів при вивченні біологічних систем in  vivo 

[19]. Кількісно ПОЛ визначається за вмістом малонового діальдегіду (МДА), 

який реагує з тіобарбітуровою кислотою (ТБК). Головний кінцевий продукт 

переокиснення ліпідів – МДА – утворює з ТБК забарвлений комплекс, 

інтенсивність оптичної густини або флюоресценції розчинів якого прямо 

пропорційна концентрації МДА. Вміст ТБК-реактивних сполук визначали у 

гомогенатах гіпокампу, кори великих півкуль і мозочку щурів для 

характеристики трьох видів ПОЛ: вільного, NADPH-залежного і Fe2+-

залежного за [35]. Після декапітації тварин мозок вилучали, подрібнювали на 

холоді та гомогенізували у 25 мМ трис-HCl буфері (рН 7,4) у співвідношенні  

тканина:буфер – 1:20. Реакційну суміш для визначення різних видів ПОЛ 

готували відповідно до схеми, представленій на рисунку 2.6. Після 

завершення інкубації (20 хв. при 38оС) до всіх гомогенатів додавали 1 мл 

20%-го розчину трихлороцетат для осадження білків і центрифугували 

протягом 10 хв. при 3000 об./хв. Потім до 1 мл супернатанту додавали 1 мл 

дистильованої води і 1 мл 0,9%-го розчину ТБК і кип’ятили протягом 20 хв. 

Після охолодження проби фотоколориметрували при довжині хвилі 532 нм. 

Контрольна проба містила усі компоненти відповідної реакційної суміші, 

крім гомогенату мозку, і проходила усі етапи інкубації, що й дослідні проби. 

Розрахунок кількості кінцевих продуктів ПОЛ у 2 мл гомогенату проводили 

за формулою (ф.4): 
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де С – вміст ТБК-реактивних сполук (нМ); Едосл – оптична густина дослідної 

проби; V1 – об’єм проби, взятої для фотоколориметрування, мл; V2 – об’єм 

проби, взятої для центрифугування, мл; V3 – об’єм проби, взятої для якісної 

реакції на МДА, мл; Е532 – питома оптична густина МДА (1,56 
млcм

M


); l – 

довжина оптичного шляху, см. 
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Рис.2.6. Схема приготування реакційної суміші для визначення спонтанного 

та індукованого видів ПОЛ у гомогенатах мозку щурів за вмістом ТБК-

реактивних сполук.  

 Після визначення вмісту ТБК-активних сполук у гомогенатах мозку 

розраховували їх кількість на мг білка проби. 

 

2.8. Метод відкритого поля 

Дослідження фізіологічної активності проводили за допомогою 

тестування у відкритому полі. Тварини - статевозрілі щури, яких утримували 

в звичайних умовах. Поведінка тварин відзначалася безпосередньо дослідним 

спостерігачем, який сидів тихо, недалеко від відкритого поля, 

використовуючи комп’ютеризований запис подій. Відкрите поле обробляли 

70% розчином етанолу після кожної тварини, для запобігання впливу 

відволікаючих факторів під час тестування. Усі тести проводили протягом 

однієї й тієї ж фази світлового циклу. Для формування груп брали щурів з 

однією поведінковою активністю, виключаючи занадто активних та пасивних 

тварин. Щури реагують завмиранням на нові потенційно небезпечні стимули. 

Види ПОЛ 

вільне NADPH-залежне Fe2+-залежне 

1 мл гомогенату 1 мл гомогенату 

0,05 мл 0,5 мкМ NADPH 

0,05 мл 2 мкМ АDP 

0,05 мл 4 мкМ  

Fe(NH4)2(SO4)2 х 6H2O 

(соль Мора) 

2 мл гомогенату 

0,05 мл 0,5 мкМ 

аскорбату 

0,05 мл 4 мкМ NADPH 

 

∑ об’єм = 1 мл ∑ об’єм = 1,15 мл ∑ об’єм =1,1 мл 
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Ця реакція має адаптивне значення, так як нерухомість зменшує можливість 

акустичного чи зорового виявлення тварини хижаком. Завмирання можна 

викликати широким діапазоном стимулів, при цьому важливо, щоб 

стимулююча ситуація сприяла виявленню окремих елементів активності. 

Найпростіше рішення – помістити тварину в добре освітлену камеру, яка 

значно більша, ніж клітка, де живуть щури [8]. Так як нерухомість можна 

розглядати як симптом страху, а інтенсивність страху відображає емоційний 

стан тварин, поведінку у відкритому полі звичайно використовують у якості 

простого тесту емоційності.  

За допомогою цього тесту можна охарактеризувати поведінкові 

рефлекси тварин. Тут реєструють рухову активність (горизонтальну – 

кількість квадратів камери, яку перетнув щур, і вертикальну – кількість 

вставання на задні лапки); емоційну (число умивань та їх тривалість, число 

болів); дослідницьку (кількість заглядань у нірку). Емоційний стан тварини 

супроводжується різними вегетативними проявами. Дефекація – вегетативна 

функція, яку зручно враховувати разом з вимірюванням активності [60]. Ті 

тварини, які менше рухаються і у яких спостерігається більша дефекація в 

ситуації відкритого поля, вважаються більш емоційними, ніж ті, які багато 

рухаються, але мають низький рівень дефекації.  

Обладнання. Велика квадратна камера 

(63x63 см) виготовлена з фанери і стінками 

заввишки 40 см. Підлога відкритого поля 

пофарбована в білий колір та поділена на 16 

рівних квадратів (20x20 см) чорними лініями. 

Центральний квадрат сформований з чотирьох 

внутрішніх квадратів. На полі є 9 нірок ( d=4 

см) на песітківці ліній чотирьох внутрішніх 

квадратів. Підлога відкритого поля 

знаходиться на ніжках 50 см заввишки. Освітлення здійснюється лампою 50 

Вт, розташованою на висоті 150 см над центром поля (pис. 2.7.1). 



70 
 

Процедура. Щура поміщають в куток камери і спостерігають за його 

поведінкою протягом 3-х хвилин. Як тільки тварина ступає на новий кадрат 

обома передніми лапами, це реєструється. Дослідник враховує:1–кількість 

зовнішніх квадратів камери, які перетнув щур (локомоторна активність); 2–

кількість внутрішніх квадратів камери, які перетнув щур (емоційна 

активність); 3-кількість вставань на задні лапи (вертикальна активність); 4–

грумінг ( емоційна активність); 5–число болюсів (емоційна активність); 6–

кількість зазирань в норку (дослідницька активність). 

 

2.9. Методи статистичної обробки результатів 

Результати досліджень обробляли з використанням параметричних та 

непараметричних статистичних критеріїв для малих виборок [10]. T-Критерій 

Ст’юдента (метод непрямих різниць) застосовували для перевірки гіпотези 

про достовірність різниці між середніми значеннями. Необхідними та 

достатніми умовами використання t-критерію є нормальність розподілення 

сукупностей та відсутність різниці між генеральними дисперсіями. Гіпотезу 

про нормальність розподілення перевіряли з використанням критерію хі-

квадрат (χ2-розподілення), про рівність генеральних дисперсій – F-критерій 

Фішера та G-критерій Кохрена. Гіпотезу про грубі похибки перевіряли за 

допомогою правила “трьох сігм” і критерію Шовене. Якщо варіювання 

елементів вибірки відхилялося від нормального, для встановлення різниці 

між двома середніми використовували непараметричні критерії (U-критерій 

Уілкоксона-Манна-Уітні). Результати, які подані у таблицах і гістограмах, 

представлені у вигляді середньої ± стандартної похибки середньої (M ± m). 

Розрахунки проводились за допомогою комп’ютера за програмами “Statistica 

6.0” та “Excel 2000”. Зміни показників вважали достовірними при P<0,05.
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РОЗДІЛ 3. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ ЗА УМОВ 

СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ НА РОЗВИТОК 

ОКИСНОГО СТРЕСУ, ВМІСТ І СКЛАД ГЛІАЛЬНИХ ПРОМІЖНИХ 

ФІЛАМЕНТІВ (ГФКБ), PARP, NF-κB, КАСПАЗИ-3 

Хронічна гіперглікемія характеризується порушенням обміну речовин з 

аномально високим рівнем глюкози в крові, що є наслідком дефіциту секреції 

інсуліну, зниження ефективності дії цього гормону або спільного впливу цих 

факторів. Гіперглікемія є основною ознакою цукрового діабету і головною 

причиною метаболічного розладу, що суттєво впливає на якість життя. Під 

час гіперглікемії відбувається посилення проявів хронічного болю, атаксії, 

загальної слабкості організму та втрати чутливості [26]. Цукровий діабет - це 

група захворювань, які ініціюють або призводять до розвитку патології та є 

причиною інвалідизації або летальності серед хворих на цукровий діабет. 

Неконтрольована хронічна гіперглікемія є однією з основних причин 

діабетичних ускладнень систем та органів [44]. Стан гіперглікемії індукує 

окисний стрес, що супроводжується ушкодженням мембранних компонентів 

клітин. Нервові клітини є найбільш вразливими до окисних ушкоджень. 

Тому, найбільш поширеними ускладненнями гіперглікемії є нейропатія, 

ретинопатія, нефропатія, кардіоміопатія та гепатопатія.  

Основними доступними та характерними показниками гіперглікемії є 

надмірна вага, значно підвищений рівень глюкози та глікозильованого 

гемоглобіну, занижений рівень інсуліну в крові. СТЗ-індукований діабет є 

найбільш адекватною і загальновизнаною моделлю тривалої гіперглікемії. 

Дослідження основних ускладнень гіперглікемії у ЦНС і сітківці проводили 

на статевозрілих щурах.  
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3.1. Ознаки гіперлікемії у щурів в моделі СТЗ-індукованого діабету. 

Рівень глюкози та інсуліну 

Гіперглікемія - стійке підвищення рівня цукру, тобто глюкози, в крові. 

Значно підвищений рівень глюкози в крові може призвести до 

предкоматозного стану або до коми. Саме надмірно високий рівень глюкози є 

основним доступно вимірюваним та арбітражним показником розвитку 

гіперглікемії. Тому, для підтвердження наявності гіперглікемічного стану 

щурів дослідних груп, першим показником визначали рівень концентрації 

глюкози в сироватці крові. Результати визначення рівня глюкози до введення 

СТЗ та через 12 тижнів після індукції СТЗ-гіперглікемії, показали значні 

відмінності.  Станом за 12 тижнів експерименту рівень глюкози тварин СТЗГ 

групи збільшився  у 2,6 рази відносно контролю (рис. 3.1.1). Якщо брати 

показник виключно СТЗГ групи тварин, то рівень глюкози збільшився у 2,7 

рази відносного вихідного значення на початку експерименту (рис. 3.1.1). 

 

Рис. 3.1.1. Вміст глюкози в 

сироватці крові щурів на 1 та 12 

тижнях експерименту: К – 

контроль; СТЗГ – група щурів з 

СТЗ-індукованою гіперглікемією; 

*** – P<0,001, достовірність змін 

відносно контрольної групи.  

 

За результатами рівня концентрації глюкози в сироватці крові щурів, 

отриманими в ході дослідження, був зроблений висновок про розвиток 

стійкої гіперглікемії. Це в свою чергу свідчило на користь адекватності 

вибраної моделі СТЗ-індукованого діабету. Розвиток хронічної гіперглікемії 

є результатом абсолютного дефіциту інсуліну (діабет типу 1) або 

резистентності до дії цього гормону (діабет 2 типу) [122]. Перший тип 

діабету (ЦД1) розвивається в наслідок клітин-специфічного аутоімунного 
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руйнування β-клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін [6]. Одним 

з варіантів розвитку цукрового діабету 2 типу є дефект роботи β-клітин. Ці 

клітини необхідні для компенсації інсулінорезистентності [38]. Запустити 

збої в роботі клітин підшлункової залози можуть стреси, травми, порушення 

вуглеводного обміну в наслідок неправильного харчування. Другий варіант - 

вибіркова втрата або руйнування β-клітин підшлункової залози через вірусні 

інфекції або пошкодження токсичними речовинами різної природи. Все це 

призводить до інсулінової недостатності. Зважаючи на все вище написане, 

рівень інсуліну в крові щурів є ще однією ознакою розвитку 

гіперглікемічного стану. Це дає право на використання показника «рівень 

інсуліну» в якості адекватного маркера обраної експериментальної моделі  

СТЗ-індукованого діабету. 

В проведеному дослідженні рівень інсуліну визначали до введення СТЗ 

та через 12 тижнів після індукції гіперглікемії. Рівень інсуліну в крові СТЗГ 

групи гіперглікемічних тварин станом за 12 тижнів досліду був нижчий у 1,7 

рази за цей же показник контрольної групи (pис. 3.1.2). Порівняльний аналіз 

рівня інсуліну тварин СТЗГ групи на початку експерименту та за 12 тижнів 

показав збільшення у 1,3 рази відносно первинного значення рівня інсуліну 

крові (рис. 3.1.2).  

Рис. 3.1.2. Вміст інсуліну в 

сироватці крові щурів на 1 та 12 

тижнях експерименту: К – 

контроль; СТЗГ – група щурів з 

СТЗ-індукованою гіперглікемією; 

** – P<0,01, достовірність змін 

відносно контрольної групи. 
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Як відомо, гіперглікемія призводить до надмірної генерації активних 

форм кисню (АФК) за рахунок окиснення глюкози, переключення шляхів її 

утилізації та глікозилювання білків [123]. Постійне збільшення АФК  

супроводжується зниженням антиоксидантної активності організму, що 

призводить до ініціації окисного стресу. Здатність АФК руйнувати 

мембранні структури клітин призводить до пошкодження β-клітини 

підшлункової залози [113]. Надмірне виробництво вільних радикалів, таких, 

як супероксид аніон, в β-клітинах може активувати стрес-сигнальні шляхи. 

Це, в свою чергу, призводить до апоптозу β-клітин, та в результаті до 

дисфункції підшлункової залози або зниження секреції інсуліну [119]. 

Результати, отримані в ході дослідження рівня інсуліну свідчать про 

руйнування β-клітин островків Лангерганса за умов розвитку гіперглікемії в 

моделі СТЗ-діабету.  

 

3.2. Вага тварин з гіперглікемією в моделі СТЗ-індукованого діабету 

Вуглеводи – основний постачальник енергії в організмі. Рівень цукру в 

крові залежить від спожитої їжі, в першу чергу, від вмісту вуглеводів. Під 

дією різних ферментів складні вуглеводи розщеплюються на декілька 

простих і менш складних. Глікемічний індекс ( ГІ ) - це система класифікації 

глікемічного потенціалу вуглеводів в різних продуктах за шкалою від 1 до 

100 відповідно до того, наскільки вони впливають на рівень цукру в крові 

після їх вживання [34]. Продукти з високим глікемічним індексом - це ті 

продукти, які швидко засвоюються та всмоктуються в кров, викликаючи 

різкий стрибок рівня цукру. Продукти з низьким глікемічним індексом 

засвоюються повільно і з цієї причини викликають поступове підвищення 

рівня цукру та інсуліну в крові. Дієта, заснована на продуктах харчування з 

низьким ГІ, є вкрай ефективною для людей з цукровим діабетом.  

В крові рівень цукру зростає пропорційно швидкості перетравлення та 

засвоєння їжі: чим більше простих вуглеводів, тим швидше вони 
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розщеплюється в шлунково-кишковому тракті, тим швидше цукор потрапляє 

в кровоносне русло [115]. У відповідь на підвищення рівня цукру організм 

сигналізує підшлунковій залозі про необхідність виробити певну кількість 

інсуліну та виділити його в кров. Коли інсулін потрапляє в кров, він зв’язує 

цукор і доставляє його в клітини організму в залежності від потреб. Якщо 

організм не потребує додаткової енергії, цукор доставляється в жирові 

клітини (жирове депо), де і відкладається. Таким чином, якщо організм 

потребує енергії, цукор буде розщеплюватися клітинами і витрачатися на 

виконання роботи; в протилежному випадку надмірна кількість цукру буде 

вести до збільшення жирової маси тіла.  

Проблема зайвої ваги у хворих на діабет обумовлена тим фактом, що у 

них рівень цукру в крові підвищений постійно. Це відбувається за рахунок 

того, що організм не може регулювати рівновагу цукру внаслідок нестачі 

інсуліну. Таким чином, потік цукру з крові в жирове депо організму 

практично не припиняється, що сприяє постійному збільшенню маси тіла. 

Але наслідком тривалої гіперглікемії є руйнування або зниження функцій β-

клітин підшлункової залози. Виникає набряк, кровотеча та пошкодження 

клітин підшлункової залози та її кровоносних судин. Наслідком цього є 

панкреатит. Він може бути гострим та хронічним. Хронічний панкреатит 

виникає найчастіше після епізоду гострого панкреатиту і є результатом 

тривалого запалення підшлункової залози, що з плином часу і призводить до 

незворотнього пошкодження підшлункової залози.  

Зворотною стороною цукрового діабету є надзвичайна низька маса тіла. 

Причиною цього є проблеми з травленням внаслідок розвитку хронічного 

панкреатиту. Виникає хронічна втрата ваги, навіть при звичному режимі 

харчування. Втрата маси тіла відбувається тому, що організм не виділяє 

достатньої кількості панкреатичних ферментів для перетравлення їжі, тому 

поживні речовини не здатні повноцінно всмоктуватись кішківником. Погане 

травлення призводить до недостатності харчування за рахунок виділення 

жирів разом з каловими масами (pис. 3.2.1).   
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Рис. 3.2.1. Схема впливу хронічно високого рівня цукру на вагу тварин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним із важливих показників розвитку цукрового діабету є вага (табл. 

3.2.2). Результати проведеного дослідження показали, що вага 

гіперглікемічних тварин за 12 тижнів розвитку гіперглікемії зросла у 1,2 рази 

відносно вихідного показника з початку експерименту, який складав 244 г. В 

той же час, в групі контролю вага зросла у 1,5 рази. Проте, наприкінці 

досліду вага тварин СТЗГ групи була нижчою у 1,6 рази відносно контролю. 

Це може бути наслідком руйнування β-клітин підшлункової залози та 

ймовірним розвитком панкреатиту, можливо, через надмірне виробництво 

АФК і розвиток окисного стресу. 

Таблиця 3.2.2.  

Вага щурів на початку та за 12 тижнів гіперглікемії за умов 

стрептозотоцин-індукованого діабету. 

 

 Інтактний контроль 

(К) 

СТЗ-індукованна 

гіперглікемія (СТЗГ) 

Вага тварин 

(г) 

1 тиждень 210±14,1 213±9,4 

12 тиждень 316±17,1 244±13,5 ** 
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Як повідомлялось раніше, сполуки АФК виконують важливу роль в 

розвитку резистентності до інсуліну в експериментальних моделях  ЦДТ2 та 

ожирінні [103]. Гіперліпідемія (аномальне збільшення рівня ліпідів) разом з 

гіперглікемією створюють додаткові АФК, які також беруть участь в 

розвитку дисфункції β-клітин [117]. Надлишок вільної жирної кислоти, 

викликає надлишкове виробництво АФК та призводить до пошкодження β-

клітин підшлункової залози [97]. За результатами вимірювання ваги тварин 

на 12 тиждень після індукції гіперглікемії, найменший приріст маси дали 

тварини СТЗГ групи (табл. 4.2). Станом за 12 тижнів експерименту маса 

тварин СТЗГ групи зменшилась за вихідну на початку досліду. Це може бути 

наслідком руйнування β-клітин підшлункової залози та ймовірним розвитком 

панкреатиту, можливо, через надмірне виробництво АФК та розвиток 

окисного стресу. 

 

3.3.  Дослідження вмісту ТБК-реактивних продуктів в сітківці, мозку та 

печінці щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією. 

Збільшений вміст біомаркерів окисного стресу ліпідів (малоновий 

диальдегід (МДА) + 4гідроксиалкени) разом з інгібуванням  синтезу 

ендогенних антиоксидантів були виявлені за результатами експерименту в 

природних умовах експериментальних моделей цукрового діабету [72]. 

Однією з важливих причин запуску функціональних гіперглікемічних 

ускладнень вважається розвиток окисного стресу в нервовій тканині. Було 

встановлено, що гіперглікемічний стан супроводжується збільшенням  вмісту 

ТБК-реактивних продуктів у групі гіперглікемічних тварин: гіпокампі у 1,6 

(рис. 3.3.1. А).; корі 1,4 (рис. 3.3.1. Б) та мозочку у 1,4 (рис.3.3.1. В) рази 

відносно контролю (рис. 3.3.1.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Рис. 3.3.1.  Вміст ТБК–реактивних продуктів в мозку щурів: кора (к), 

гіпокамп (г), мозочок (м): К – контроль; СТЗГ – група щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією; ** - P<0,01, достовірність змін відносно 

контрольної групи.  

Отримані результати по визначенню вмісту кінцевих продуктів 

перекисного окиснення ліпідів показують, що рівень ПОЛ у гомогенатах 

відділів мозку тварин СТЗГ групи достовірно підвищений відносно 

контролю. Оскільки для участі в експерименті відбиралися лише тварини з 

яскраво вираженою гіперглікемією, можливо передбачити, що саме надмірно 

високий рівень глюкози є головною причиною розвитку окисного стресу, та 

як наслідок руйнування та загибелі клітин в нервовій тканині.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

За результатами досліду, окрім функціональних та структурних 

порушень мозку тварин СТЗГ групи були зафіксовані порушення відновно-

окисного балансу в клітинах печінки тварин експериментальної групи. В 

проведеному дослідженні гіперглікемічний стан супроводжується 

збільшенням  вмісту ТБК–активних продуктів у групі гіперглікемічних 

тварин у 1,4 рази відносно контролю (рис. 3.3.2.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Рис. 3.3.2.  Вміст ТБК–реактивних 

продуктів в печінці щурів: К – контроль; 

СТЗГ – група щурів з СТЗ–індукованою 

гіперглікемією; ** - P<0,01, достовірність 

змін відносно контрольної групи.  
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Рівень ТБК–реактивних продуктів був вимірянний в пробах сітківки 

тварин дослідних груп. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів в 

сітківці щурів СТЗГ групи був у 1,6 рази вищій за цей же показник 

контрольної групи (рис. 3.3.3.).  

 

Рис. 3.3.3.  Вміст ТБК–

реактивних продуктів в сітківці щурів: 

К – контроль; СТЗГ – група щурів з 

СТЗ–індукованою гіперглікемією; ** - 

P<0,01, достовірність змін відносно 

контрольної групи.  

 

 

На підставі отриманих експериментальних даних був зроблений 

висновок, що тривалий гіперглікемічний стан викликає структурні та 

функціональні порушення клітин тканин головного мозку, печінки та 

сітківки.  

Зокрема порушує нормальну роботу нервових, β-клітин підшлункової 

залози та гліальних клітин. Про це свідчить достовірно високий рівень ТБК-

реактивних продуктів у екстрактах сітківки, печінки та мозку тварин СТЗГ 

відносно контролю. Можна зробити припущення, що надмірно високий 

рівень глюкози в крові індукує генерацію окисного стресу.  

В кінцевому підсумку, це призводить до ретинопатії та нейропатії. Як 

наслідок, у пацієнтів хворих на цукровий діабет індукований за умов 

розвитку гіперглікемії окисний стрес може стати причиною зниження якості 

життя та привести до летального результату. 



80 
 

3.4. Вміст глікозильованого гемоглобіну у тварин з гіперглікемією в 

моделі СТЗ-індукованого діабету 

 

Глікозильований (глікований, глікогемоглобін, HbA1c) гемоглобін - це 

частина всього гемоглобіну, що циркулює в крові. Він необоротно з'єднаний 

з молекулами глюкози.  Цей показник вимірюється у мг/г протеїну. Чим 

більше цукру в крові, тим більша кількість гемоглобіну виявиться 

глікозильованим. Глікований гемоглобін утворюється в результаті реакції 

Майяра  між гемоглобіном та глюкозою крові. Підвищення рівня глюкози 

крові при гіперглікемії значно прискорює дану реакцію, що призводить до 

підвищення рівня глікозильованого гемоглобіну в крові. Це важливий аналіз 

крові при цукровому діабеті або при підозрі на це захворювання. Він дуже 

точно показує середній рівень глюкози в плазмі крові протягом останніх 3-х 

місяців у людини, оскільки тривалість життя червоних кров'яних тілець 

(еритроцитів), які містять гемоглобін, становить у середньому 120±5 діб. Це 

дозволяє вчасно діагностувати цукровий діабет і почати лікування.  

Визначення вмісту глікозильованого гемоглобіну використовували в 

якості додаткового критерію адекватності створеної моделі СТЗ-

гіперглікемії. В крові СТЗГ-групи щурів вміст глікозильованого гемоглобіну 

за 12 тижнів після індукції гіперглікемії, був вищий у 2,7 рази порівняно з 

контрольною групою (P<0,05) (рис. 3.4.1.). Порівняльний аналіз усіх груп 

виявив різницю тільки у тварин СТЗГ групи (рис. 3. 4. 1.).  

Рис. 3.4.1. Вміст глікозильованого 

гемоглобіну на 1 та 12 тижнях 

експерименту: К – контроль; СТЗГ – 

група щурів з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; *** – P<0,001, 

достовірність змін відносно контрольної 

групи. 
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У тварин з гіперглікемією на 13-й тиждень вміст глікозильованого 

гемоглобіну збільшився у 2,4 рази відносно вихідного рівню на початку 

експерименту. Слід відмітити, що визначення вмісту глікозильваного 

гемоглобіну є більш чутливим методом в порівнянні з визначенням рівня 

глюкози крові. Значення глюкози в крові може змінюватися через стреси, 

інфекційні захворювання, фізичне навантаження, а показник 

глікозильованого гемоглобіну є більш стабільний до несприятливих факторів 

різної природи. Тим більш, рівень глікогемоглобіну може бути вищий за 

норму, але при цьому рівень концентрації глюкози  може становити значення 

збіжні з нормальними. Таким чином, можна зробити висновок, що отримані 

результати дають підстави розглядати індукований СТЗ стан, як розвиток 

стійкої гіперглікемії у щурів дослідних груп за умов даної експериментальної 

моделі.  

 

3.5.  Дослідження впливу гіперглікемії за умов стрептозотоцин-

індукованого діабету на стан гліальних проміжних філаментів мозку та 

сітківки щурів 

При гіперглікемії реєструється аномально високий рівень глюкози в 

крові, що є наслідком дефекту секреції або дії гормону β-клітин 

підшлункової залози - інсуліну. Це є основною ознакою цукрового діабету. 

Як відомо, ЦД призводить до розвитку різних ускладнень, в тому числі 

діабетичної невропатії (ДН). Високий рівень глюкози ініціює підвищення 

рівня супероксид аніону та пероксинітрит аніону. Внаслідок чого може 

відбуватись пошкодження нейронів при ДН [21]. Різні типи ушкоджень ЦНС 

призводять до гліальних реакцій в астроцитах з високим рівнем вмісту ГФКБ 

і до утворення гліальних рубців. ГФКБ є важливим компонентом для 

взаємодії астроцитів та нейронів, а також для модуляції синаптичної 

ефективності ЦНС. 
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Найбільш чутливим до дії несприятливих факторів є клітини нервової 

системи – астроцити. Вони забезпечують нормальне функціонування ЦНС. 

ГФКБ – біомаркер пошкодження астроцитів. Саме тому, для оцінювання 

рівня пошкодження головного мозку СТЗГ щурів був визначений рівень 

ГФКБ в екстрактах відділів мозку. Рівень ГФКБ визначали в гіпокампі, корі 

великих півкуль та мозочку щурів дослідних груп. Вибір дослідження саме 

цих структур мозку був аргументований їх функціональним значенням для 

роботи головного мозку. Гіпокамп – одна з найбільш фізіологічно старих 

структур мозку. Цим обумовлюється його значна багатофункціональність. 

Імовірно, гіпокамп виділяє та утримує в потоці зовнішніх стимулів важливу 

інформацію, виконуючи функцію сховища короткочасної пам'яті. Гіпокамп 

пов'язаний з пам'яттю, але механізм його роботи ще не з'ясований до кінця. 

Існує гіпотеза, що гіпокамп утримує інформацію, коли організм в стані 

бадьорості; та переводить її в кору великих півкуль під час сну. Ще однією 

функцією гіпокампу є запам'ятовування і кодування навколишнього простору 

(просторова пам'ять). За результатами проведених досліджень з'ясувалося, 

що швидкість утворення нових нейронів гіпокампу для дорослої людини 

оцінюється в 1400 нових нейронів щодоби. Це відповідає 1,75 %  частині 

гіпокампу, котра оновлюється протягом року [2, 24] (виходячи з його 

середнього обсягу в 30 млн нейронів.).  

Ще однією структурою мозку для вивчення наслідків гіперглікемічного 

стану – є кора великих півкуль. Кора великих півкуль відповідає за 

переробку, інтерпретацію та усвідомлення чутливої інформації (слухової, 

смакової, зорової та ін.), а також за управління складними м'язовими рухами. 

Кора є матеріальною основою розумової діяльності, здатності до 

запам'ятовування, здійснює взаємодію організму з навколишнім 

середовищем за рахунок безумовних та умовних рефлексів. Вона є основою 

вищої нервової діяльності організму, регулює і об'єднує роботу всіх 

внутрішніх органів, регулює обмін речовин.  
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Також, для дослідження був обраний мозочок. Мозочок (cerebellum; 

синонім малий мозок) - відділ головного мозку, що забезпечує координацію 

рухів, м'язовий тонус і рівновагу тіла. Таким чином, мозочок є однією з дуже 

важливих структур головного мозку. Фіксування змін вмісту ГФКБ 

гіпокампа, кори та мозочка в результаті розвитку гіперглікемії відіграє 

значну роль в складані цілісної картини ускладнень гіперглікемії. Значне 

збільшення вмісту ГФКБ виявлено у всіх досліджених відділах мозку. Рівень 

вмісту ГФКБ в гіпокампі, корі та мозочку СТЗГ групи тварин збільшився у 

1,8, 1,6 та 1,7 рази відносно контролю відповідно (рис. 3.5.1.). 

Рис. 3.5.1.  Відносний вміст 

філаментної фракції ГФКБ у мозку  

щурів: 1 – контрольна група;  2 – 

група щурів з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією. Вірогідність змін 

відносно показників у відповідних 

групах за 12 тижнів; ** - P<0,01. 

 

Таким чином, за визначеними результатами збільшеного рівня ГФКБ 

можна говорити про  структурні зміни в досліджуваних відділах мозку 

експериментальної групи тварин. Отже, надмірна концентрація глюкози в 

крові призводить до порушень цілісної структури клітин головного мозку та 

нормального функціонування ЦНС.  Гіперглікемія індукує розвиток окисного 

стресу, та була виділена в якості однієї з найважливіших ланок між 

розвитком цукрового діабету та гіперглікемічними ускладненнями [99]. Деякі 

мікро– та макроваскулярні ускладнення виникають як результат ініціації та 

прогресування ЦД. Ці ускладнення впливають на гомеостаз функціонування 

нейронів [39]. Результати відносного вмісту філаментної фракції ГФКБ мозку 

щурів були схожі з результатами визначення вмісту ГФКБ з використанням 

денситометричного аналізу блотограм (рис. 3.5.2.). Результати імуноблотингу 
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показали збільшення вмісту поліпептидних фрагментів ГФКБ в групі СТЗ-

гіперглікемічних щурів у всіх досліджених відділах мозку. У зразках відділів 

головного мозку контрольної групи був визначений ГФКБ поліпептид 

молекулярною масою 49 кДа (рис. 3.5.2.). У гіпокампі та корі великих 

півкуль мозку щурів СТЗГ групи виявлено інтактний поліпептид ГФКБ 49 

кДа та його фрагмент молекулярною масою 45 кДа. У мозочку СТЗГ групи 

були виявленні фрагменти поліпептиду у діапазоні молекулярної маси від 49 

кДа до 39 кДа. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.2. Результати імуноблотингу ГФКБ екстрактів відділів мозку: 

кори (к), гіпокампу (г), мозочку (м) щурів: 1 – контрольна група;  2 – група 

щурів з СТЗ- індукованною гіперглікемією. 

Результати імуногістохімічного забарвлення ГФКБ на зрізах гіпокампу 

мозку щурів гіперглікемічної групи виявили значний гліоз в астроцитах у 

порівнянні з контрольною групою (рис. 3.5.3)  .  

Рис. 3.5.3.  Результати імуногістохімії зрізів гіпокампу. Забарвлення 

внутрішнього шару клітин: А – контроль; Б - група щурів з СТЗ- 

індукованною гіперглікемією; ×200 
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На користь розвитку гліальної реактивності свідчать результати 

визначення надмірного вмісту ГФКБ в гіпокампі, корі великих півкуль та 

мозочку (рис. 3.5.1) в представленій тваринній моделі 90 діб стрептозотоцин–

індукованого діабету. 

В нашому дослідженні визначено достовірне зростання вмісту ГФКБ у 

сітківці гіперглікемічних тварин відносно групи контролю. Значне зростання 

вмісту ГФКБ, майже у 2,2 рази, виявлене в зразках сітківки щурів СТЗГ 

групи порівняно з контролем (P < 0,01) (рис. 3.5.4.).  

Рис. 3.5.4.  Відносний вміст ГФКБ в 

екстрактах сітківки за денситометричним 

аналізом результатів імуноблотингу. К – 

контроль; СТЗГ – група щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією; ** - P<0,01 

відносно контрольної групи.  

 

Важливою характеристикою астрогліальної реактивації є не тільки 

рівень вмісту деградованих фрагментів ГФКБ, але й склад поліпептидних 

фрагментів білку. У пробах гомогенату сітківки тварин контрольної групи 

ГФКБ був представлений виключно поліпептидом молекулярною масою 49 

кДа (рис. 3.5.5). В той же час, у сітківці щурів СТЗГ групи після 12 тижнів 

гіперглікемії, показано зростання поліпептидних фрагментів з молекулярною 

масою 47 – 40 кДа. 

Рис. 3.5.5. Результати 

імуноблотингу екстрактів сітківки: К 

– контроль; СТЗГ – група щурів з 

СТЗ–індукованою гіперглікемією. 
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Підвищення вмісту ГФКБ це розповсюджена відповідь гліальних клітин 

на метаболічні розлади або пошкодження різної природи [32].  Отримані 

результати вказують на те, що гіперглікемія може індукувати  перебудови 

цитоскелету гліальних клітин шляхом надмірної активації окремих 

цитозольних протеаз. Це, в свою чергу, призводить до порушення 

нормального кровотоку в тканині сітківки та, як наслідок, до часткової або 

повної втрати зору. Дані, отримані в ході досліду, свідчать на користь 

розвитку астрогліальної реактивації в вибраній моделі СТЗ-індукованого 

діабету. На підтримку теорії розвитку окисного стресу та погіршення 

функцій нервових клітин при гіперглікемії свідчать результати тесту 

«відкритого поля». Локомоторна активність СТЗГ групи була знижена у 1,3 

рази; пошукова активність у 1,2 рази; показник емоційної активності болюси 

та грумінг у 1,2 та 1,3 рази відповідно,  відносно цих же показників 

контрольної групи тварин (рис. 3.5.6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.6. Результати тісту «Відкрите поле»: К – контроль; СТЗГ – група 

щурів з СТЗ–індукованою гіперглікемією; ** - P<0,01 відносно контрольної 

групи. 
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Отримані результати дозволяють зробити висновок, що зміни вмісту 

філаментної фракції ГФКБ в гіпокампі, корі великих півкуль та мозочку 

головного мозку щурів дослідної групи, є результатом розвитку окисного 

стресу в наслідок розвитку гіперглікемії. Адже зафіксовано збільшений 

рівень ГФКБ, ймовірно, у відповідь на гіперглікемічні порушення. Як 

наслідок, розвиток гіперглікемії призводить до пониження ефективності 

процесів навчання, пам’яті, просторової орієнтації, процесів мислення та 

запам’ятовування. 

 

3.6. Дослідження впливу гіперглікемії за умов стрептозотоцин-

індукованого діабету на проліферацію та гіпертрофію астроцитів і 

Мюллерівських клітин сітківки 

 Сітківка має дуже складну будову окремих клітинних шарів, кожний з 

яких відіграє певну роль у загальній функції зору. Особливе значення для 

забезпечення такої функції сітківки мають астроцити та Мюллерівські 

клітини. Результати визначення вмісту ГФКБ з використанням 

денситометричного аналізу блотограм (рис. 3.5.3.) повністю відповідали 

результатам імуногістохімії (рис. 3.6.1.). Результати імуногістохімічного 

забарвлення ГФКБ на зрізах сітківки ока щурів гіперглікемічної групи 

показали значний гліоз в астроцитах та клітинах Мюллера внутрішнього 

шару сітківки у порівнянні з контрольною групою.  

              

Рис. 3.6.1. Результати 

імуногістохімії зрізів 

сітківки. Забарвлення 

внутрішнього шару 

клітин: А – контроль; В – 

група СТЗГ щурів.  ×200 
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Результати імуногістохімічного забарвлення ГФКБ на зрізах сітківки 

щурів гіперглікемічної групи виявили значний гліоз в астроцитах та клітинах 

Мюллера внутрішнього шару сітківки у порівнянні з контрольною групою. 

Численні дослідження вказують на суттєву роль окисного стресу в розвитку 

та прогресуванні ДР [34]. Під час гіперглікемії відбувається генерація АФК, 

що і призводить до виникнення окисного стресу. Далі запускається каскад 

механізмів, що ведуть до ендотеліальної дисфункції, змін вмісту ГФКБ та,  в 

кінцевому підсумку, до гіперглікемічних мікро- та макросудинних 

ускладнень сітківки [20]. За результатами імуногістохімічного дослідження 

сітківки щурів досліджуваних  груп, можна зробити висновок про розвиток 

астрогліозу у відповідь на порушення, що викликані гіперглікемією за моделі 

СТЗ–індукованого діабету. Результати імуноблотингу та ІГХ вказують на 

залучення гліальних клітин, а саме, астроцитів, та клітин Мюллера, до 

патогенезу і розвитку ретинопатії шляхом реактивації у відповідь на 

метаболічний розлад при гіперглікемії. Ці клітини стали реактивні протягом 

3-х місяців розвитку гіперглікемії.  

 

3.7. Активація ПАРП, апоптозу та NF-kB залежних метаболічних шляхів 

клітинної відповіді на хронічну гіперглікемію в сітківці.  

Відомо, що розвиток гіперглікемії пов'язаний з генерацією окисного 

стресу. На ранніх стадіях розвитку ДР відбувається пошкодження нейронів 

та гліальних клітин сітківки за рахунок розвитку окисного стресу. Критичним 

аспектом патогенезу сітківки є окисне пошкодження макромолекул, особливо 

ДНК. Високий рівень активних форм кисню провокує розрив ланцюгів ДНК 

в сітківці за умов розвитку гіперглікемії. ПАРП є ядерним ферментом, який 

приймає участь в регуляції кількох клітинних процесів, включаючи 

репарацію ДНК, клітинний поділ, диференціацію, експресію генів, функції 

мітохондрій та апоптоз клітин. Аналіз результатів імуноблоту показав значне 

зростання вмісту ПАРП-1\2 в сітківці СТЗГ тварин порівняно з контролем. 
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Вміст ПАРП-1\2 білка в сітківці щурів з гіперглікемією був у 1,7 рази (на 

49%) вищий порівняно з рівнем в сітківці тварин контрольної групи (рис. 

3.7.1. А).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7.1. Вміст ПАРП–1\2 (А) та каспази–3 (Б) в сітківці: К – контроль; СТЗГ – 

група щурів з СТЗ–індукованою гіперглікемією; ** – P<0,01, достовірність змін 

відносно контрольної групи. 

Ранні гіперглікемічні порушення у сітківці можуть бути результатом 

активації різних патогенетичних процесів. Загальною клітинною відповіддю 

на дію несприятливих чинників є розвиток запальних процесів, окисного 

стресу та апоптозу [84].  Експериментально доведено, що збільшений 

окисний стрес є основною причиною патогенезу сітківки у хворих на ЦД 

[27]. АФК відіграть вирішальну роль в опосередкуванні запальної реакції при 

розвитку діабетичної ретинопатії [65] Відомо, що каспаза-3 – ключовий 

регулятор апоптозу. Вміст цього ферменту є біометричним маркером 

апоптозу клітин. Тому, для визначення рівня апоптозу клітин астроцитів, був 

досліджений рівень каспази-3. У сітківці тварин СТЗГ групи рівень каспази-3 

був вищій у 1,8 рази відносно цього показника в сітківці тварин контрольної 

групи (рис.  3.7.1. Б). Отримані результати дають підстави зробити висновок, 

що окисний стрес призводить до надмірної активації ПАРП та зростання 

вмісту активованої киспази-3. Тобто, за умов гіперглікемії активується 

окисне пошкодження ланцюгів ДНК. Враховуючи той факт, що каспаза-3 є 

одним з ключових ферментів апоптозу, то можна стверджувати про певний 
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зв’язок між окисними ушкодженнями та активацією механізмів загибелі 

астроцитів за умов розвитку гіперглікемії. Розвиток діабетичної ретинопатії 

характеризується потовщенням базальної мембрани сітківки, формуванням 

мікроаневризмів, неоваскуляризацією та крововиливами в скловидне тіло 

[73]. За умов розвитку діабетичної ретинопатії відбувається підвищення 

рівня АФК у цитозолі. Це призводить до пошкодження мітохондрій, що, в 

свою чергу, прискорює апоптоз клітин капілярів сітківки ока. NF-kB є 

універсальним регуляторним фактором транскрипції, який контролює 

експресію генів імунної відповіді, апоптозу та клітинного циклу. Цей 

транскрипційний фактор грає важливу роль у вродженій та адаптаційній 

імунній відповіді. Порушення регуляції NF-kB викликає розвиток запалення, 

аутоімунних захворювань, а також розвиток вірусних інфекцій та 

онкозахворювань. Для оцінки клітинної відповіді на розвиток гіперглікемії 

було визначено співвідношення NF-kB ядерної та цитозольної фракції. Таке 

співвідношення вмісту фракцій NF-kB в сітківці щурів СТЗГ групи було 

збільшено у 2,2 рази відносно цього показника в сітківці контрольних тварин 

(рис. 3.7.2.). 

Рис. 3.7.2. Співвідношення вмісту 

ядерної\цитозольної фракцій NF-kB в сітківці: 

К – контроль; СТЗГ – група щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією; ** - P<0,01, 

достовірність змін відносно контрольної групи. 

 

Враховуючи отримані результати, можна стверджувати, що розвиток 

гіперглікемії призводить до підвищення вмісту NF-kB в сітківці та його 

транслокації з цитоплазми до ядра. Однією з важливих властивостей 

транскрипційного фактору NF-kB є його здатність захищати клітини від 

апоптозу. Таким чином можна зробити висновок, що відбувається захисна 

клітинна відповідь на окисні ушкодження, які асоційовані з активацією 

експресії групи генів ферментів антиоксидантного захисту. 
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РОЗДІЛ 4  

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ЕФЕКТУ 

ГІДРАТОВАНОГО ФУЛЕРЕНУ ЗА УМОВ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ В МОДЕЛІ 

СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ 

 

4.1.  Вплив фулерену на основні ознаки у щурів при гіперглікемії в 

моделі СТЗ-індукованого діабету. 

 

Цукровий діабет визначається як комплекс захворювань, які 

призводять до розвитку ускладнень в роботі систем органів. Гіперглікемія є 

основною ознакою цукрового діабету. Основними ускладненнями 

гіперглікемії є нейропатія, ретинопатія, нефропатія, кардіоміопатія, 

гепатопатія [81]. Для вивчення гіперглікемічних розладів була вибрана 

модель СТЗ-індукованого діабету. Раніше в роботі були приведені дані, які 

підтверджують розвиток гіперглікемії саме при використанні обраної 

експериментальної моделі. А саме, введення СТЗ викликало яскраво 

виражену гіперглікемію у порівнянні з контрольною групою щурів: рівень 

інсуліну був нижчий,  вміст глікозильованого гемоглобіну вищий, вага 

гіперглікемічних тварин зросла на середині досліду, проте наприкінці 

експерименту знизилась відносно цих же показників контрольної групи 

тварин. 

Відомо, що розвиток гіперглікемії пов'язаний з генерацією окисного 

стресу. Відбувається надмірне виробництво вільних радикалів в організмі. 

Коли їх концентрація перевищує здатність системи антиоксидантного 

захисту знешкоджувати ВР/АФК, тоді починається генерація окисного 

стресу. Антиоксиданти мають механізми захисту, що діють на окисне 

пошкодження. Для попередження ускладнень в тканинах мозку та сітківки в 

моделі СТЗ-індукованого діабету в якості антиоксиданту був взятий фулерен 

С60. В досліді ця група тварини з гіперглікемією мала позначення (СТЗГ+С60).  

Переведення фулерену з органічної (толуол або бензол) у водну фазу 
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проводили за допомогою обробки ультразвуком [96]. Це дозволило отримати 

водний розчин для подальшого його використання в експериментальній 

моделі. Фізико-хімічні властивості фулеренів забезпечили вбудуву молекули 

фулерену C60 в молекулу води, завдяки чому створюється водне середовище, 

таке ж, як у здорових клітинах організму. Тварини отримували розчин 

C60HyFn з питною водою. Всмоктування розчину фулерену відбувалось у 

шлунково-кишковому тракті. Після чого С60 потрапляв у кров та кровотоком 

розповсюджувався по всьому організму. Завдяки своїй структурі, а саме 

подвійним зв’язкам в молекулі, молекула С60 може вбудовуватись у 

біологічні мембрани та локалізуватись у неполярних ділянках мембранних 

структур [24]. Фулерен С60 може вільно перетинати мембрані бар'єри [55]. 

Таким чином, C60 взаємодіє з живими системами. Розчин C60HyFn не 

засвоюється і виводиться з організму впродовж приблизно 160 год. 

В ході експерименту був визначений показник концентрації глюкози в 

сироватці крові тварин. Результати визначення цього показника до введення 

СТЗ та за 12 тижнів після індукції СТЗ–гіперглікемії показали значні 

відмінності рівня глюкози СТЗГ тварин відносно контрольної групи у 2,8 

рази (рис. 4.1.1). Встановлено, що рівень глюкози підвищився СТЗГ та 

СТЗГ+С60 груп відносно первинного показника цих груп на початку індукції 

гіперглікемії у 2,5 та 2,2 рази відповідно.  Порівняльний аналіз рівня глюкози 

за 12 тижнів гіперглікемії показав зниження у 0,8 рази в СТЗГ+С60 групі 

відносно групи СТЗГ тварин. Проте, достовірної різниці за вмістом глюкози 

у цих двох групах не було виявлено. Слід відмітити, що споживання C60HyFn 

щурами групи С60 протягом 12 тижнів досліду не впливало на показник рівня 

глюкози (рис.  4.1.1.). Таким чином, споживання C60HyFn суттєво не 

впливало на метаболічне порушення утилізації глюкози, а саме на рівень 

глюкози у крові гіперглікемічних щурів. Але, все ж таки, можна сказати, що 

показник рівня глюкози мав тенденцію до зниження у тварин СТЗГ+С60 

групи (рис. 4.1.1.). 
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Рис. 4.1.1. Вміст глюкози в сироватці 

крові щурів (10, 13 – вік тварин (у 

місяцях)): К – контроль; C60 – група 

нормального контролю; СТЗГ – група з 

СТЗ-індукованою гіперглікемією; 

СТЗГ+С60 група з  СТЗ-індукованою 

гіперглікемією, які отримували розчин 

60 нМ С60. *** – P<0,001 відносно 

контрольної групи, ## –P<0,01 відносно групи нормального контролю.  

В більшості експериментальних моделей та у пацієнтів з цукровим 

діабетом в організмі відбуваються процеси інсулінової недостатності. 

Яскравим показником якої є рівень інсуліну в крові. В ході даного досліду 

був виміряний рівень інсуліну до введення СТЗ та за 12 тижнів після індукції 

СТЗ-гіперглікемії. Рівень інсуліну у крові СТЗГ та СТЗГ+С60 груп 

гіперглікемічних тварин зрілого віку був нижчий за контрольну групу у 1,5 

та 1,4 рази відповідно (рис. 4.1.2.). Однак, станом на кінець експерименту 

рівень інсуліну гіперглікемічних тварин, котрі отримували антиоксидант, зріс 

у 1,6 рази відносно цього показника даної групи тварин до введення С60 (рис. 

4.1.2).  

Рис. 4.1.2. Вміст інсуліну в 

сироватці крові щурів (10, 13 – вік 

тварин (у місяцях)): К – контроль; 

C60 – група нормального контролю; 

СТЗГ – група з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  

СТЗ-індукованою гіперглікемією, 

які отримували розчин 60 нМ С60. ** 

– P<0,001 відносно контрольної групи, ## – P<0,01 відносно групи 

нормального контролю.  

Отже, рівень інсуліну був частково відновлений після введення 
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фулерену С60 щурам гіперглікемічної групи. Таким чином, отриманий в ході 

досліду результат може відображати певне часткове відновлення β-клітин 

островків Лангерганса, які були пошкоджені в результаті розвитку стійкої 

гіперглікемії,  за дії C60HyFn.  

 

4.2. Вага тварин з гіперглікемією в моделі СТЗ-індукованого діабету та 

та за умов дії С60 

 Вище повідомлялось, що вага є одним з важливих показників розвитку 

гіперглікемії. Вага гіперглікемічних тварин станом за 12 тижнів 

експерименту зросла у 1,1 рази відносно вихідного показника на початку 

досліду. Вага тварин СТЗГ групи знизилась у 1,2 рази відносно контролю 

(Табл.4.2). Це можна пояснити тим, що стійка гіперглікемія призводить до 

накопичення жирової тканини. Однак, при довготривалій гіперглікемії 

відмічається спад маси тіла за рахунок руйнування клітин печінки. Вага 

тварин  СТЗГ+С60 групи була вищою у 1,1 рази відносно СТЗГ групи, проте 

знижена у 1,1 рази відносно контролю станом на 13-й тиждень після індукції 

гіперглікемії (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2. 

Вага щурів на початку та за 12 тижнів гіперглікемії 

за умов стрептозотоцин-індукованого діабету та впливу фулерену. 

** - P<0,01 достовірність різниці відносно контрольної групи, ## - 

P<0,01 відносно групи нормального контролю.   

 Вік 

тварин 

Інтактний 

контроль 

(К) 

Нормальний 

контроль 

(С60) 

Тварини з 

гіперглікемією 

(СТЗГ) 

Тварини з 

гіперглікемією

, що 

отримували 

С60 

(СТЗГ+С60) 

Вага 

тварин 

(гр) 

10 місяців 291 ± 14,5 288 ± 15,7 290 ± 13,4 292 ± 14,1 

+12тижні

в СТЗ-

діабет 

305 ± 15,1 307 ± 14,2 263 ± 12,2 282 ± 13,7 
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Часткову втрату ваги тварин СТЗГ+С60 групи можна пояснити 

розвитком гіперглікемії та руйнуванням або частковою дисфункцією β-

клітин острівків Лангерганса. Проте, споживання нейропротектору С60 разом 

з питною водою сприяло відновленню маси тіла майже до рівня контрольної 

групи. Варто відзначити, що споживання щурами C60HyFn групи фулерену 

протягом 12 тижнів досліду не впливало на показник ваги тіла (таб. 4.2.).  

Таким чином, за результатами вимірювання ваги тварин за 12 тижнів після 

індукції гіперглікемії, можна зробити висновок про захист С60 β-клітин 

підшлункової залози від окисного стресу, часткове відновлення тканини 

печінки та нормального функціонування організму в цілому.  

 

4.3.  Дослідження вмісту ТБК-реактивних продуктів в сітківці, мозку та 

печінці щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією та за умов дії С60 

Однією з важливих причин функціональних гіперглікемічних 

ускладнень вважається розвиток окисного стресу в нервовій тканині. Рівень 

ТБК-реактивних сполук є надійним маркером окисного стресу ліпідів 

мембрани клітини. Оскільки при розвитку стійкої гіперглікемії відбувається 

пошкодження мембран клітин, то, як наслідок, спостерігається збільшення 

вмісту ТБК-реактивних продуктів. Гіперглікемічний стан супроводжується 

збільшенням  вмісту ТБК-реактивних продуктів в екстрактах відділів мозку 

тварин гіперглікемічної групи: гіпокампі у 1,6; корі 1,4 та мозочку у 1,4 рази 

відносно контролю. При проведені аналізу показників вмісту ТБК-

реактивних продуктів СТЗГ+С60 групи тварин було зафіксоване збільшення 

вмісту ТБК-реактивних продуктів у гупокампі в 1,3; корі в 1,2; мозочку в 1,1 

рази відносно значення контрольної групи. Однак, вміст ТБК в гіпокампі 

СТЗГ+С60 тварин, що споживали фулерен зменшився у 1,3 рази відносно 

гіперглікемічної групи тварин. В корі великих півкуль та мозочку вміст ТБК-

реактивних продуктів також зменшився у 1,1 та  1,2 рази відповідно відносно 
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цього показника СТЗГ групи (рис. 4.3.1.). Отримані результати по 

визначенню вмісту кінцевих продуктів перекисного окислення ліпідів 

показали, що рівень ТБК-реактивних продуктів у гомогенатах групи СТЗГ 

щурів достовірно підвищений відносно контролю (P < 0,01). Це можна 

пояснити надмірно високим рівнем глюкози в крові дослідних тварин. 

Оскільки високий рівень глюкози є основною причиною розвитку окисного 

стресу в нервовій тканині, то підвищення рівня ТБК–реактивних продуктів 

при стійкій гіперглікемії є досить закономірним явищем. Введення щурам 

СТЗГ+С60 групи фулерену в значній мірі сприяло зниженню вмісту ТБК-

реактивних продуктів в усіх відділах мозку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Рис. 4.3.1.  Вміст ТБК-

реактивних продуктів в мозку 

щурів: 1 – контроль; 2 – група 

щурів з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; 3 – група з  СТЗ-

індукованою гіперглікемією, які 

отримували розчин 60 нМ С60. ** - 

P<0,01 достовірність різниці 

відносно контрольної групи, ## - 

P<0,01 відносно групи нормального контролю.                                                                              

Споживання щурами C60HyFn групи фулерену протягом 12 тижнів 

досліду не впливало на показник вмісту ТБК–реактивних продуктів в печінці 

тварин (рис. 4.3.2.).  Було встановлено, що гіперглікемічний стан 

супроводжується збільшенням  вмісту ТБК-реактивних продуктів в 

екстрактах печінки тварин гіперглікемічної групи у 1,4 рази відносно 

контролю (рис. 4.3.2.). Спостерігався, також, і збільшений вміст ТБК-

реактивних продуктів у тварин СТЗГ+С60 групи у 1,1 рази відносно 

контролю. З іншого боку, було продемонстровано зменшення рівня ТБК 

сполук тварин 4–ої групи у 1,5 рази відносно цього показника тварин 

гіперглікемічної групи (рис. 4.3.2.).  
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Рис. 4.3.2.  Вміст ТБК-

реактивних продуктів в печінці 

щурів. К – контроль; СТЗГ – група 

щурів з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; СТЗГ – група з 

СТЗ-індукованою гіперглікемією; 

СТЗГ+С60 група з  СТЗ-

індукованою гіперглікемією, які 

отримували розчин 60 нМ С60. ** - 

P<0,01 достовірність різниці відносно контрольної групи, ## - P<0,01 

відносно групи нормального контролю. 

Було встановлено, що гіперглікемічний стан супроводжується 

збільшенням  вмісту ТБК-реактивних продуктів  в екстрактах печінки тварин 

гіперглікемічної групи у 1,4 рази відносно контролю (рис. 4.3.2.). 

Спостерігався також і збільшений вміст ТБК-реактивних продуктів у тварин 

СТЗГ+С60 групи у 1,1 рази відносно контролю. З іншого боку, було 

продемонстровано зменшення рівня ТБК сполук тварин 4-ої групи у 1,5 рази 

відносно цього показника тварин гіперглікемічної групи (рис. 4.3.2.) 

Отримані в ході досліду результати  по визначенню вмісту кінцевих 

продуктів перекисного окиснення ліпідів – ТБК-реактивних сполук показали, 

що розвиток стійкої гіперглікемії призводить до окисного пошкодження 

ліпідного шару мембрани клітин печінки та, як наслідок, збільшеного рівня 

вмісту ТБК продуктів. Проте споживання разом з  питною водою С60 

тваринами з яскраво вираженою гіперглікемією, знижує прояви перекисного 

окиснення ліпідів та майже відновлюють структуру та функції тканин 

печінки за умов гіперглікемії. В той же час, споживання фулерену тваринами 

С60 групи не впливало на рівень вмісту ТБК-реактивних продуктів. Можна 

зробити висновок, що фулерен не пошкоджує клітини печінки. Рівень ТБК-

реактивних продуктів був вимірянний в екстрактах сітківки тварин дослідних 

груп. Вміст ТБК-реактивних продуктів в сітківці щурів СТЗГ групи був у 1,6 
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рази вищій за цей же показник контрольної групи (рис. 4.3.3.). В той же час, 

цей показник у тварин СТЗГ+С60 групи був у 1,1 рази відносно контролю та у 

1,4 рази нижчій відносно показника СТЗГ групи тварин. Споживання разом з 

питною водою фулерену тваринами С60 групи істотно не впливало на рівень 

ТБК-реактивних продуктів в сітківці щурів. 

Рис. 4.3.3.  Вміст ТБК-

реактивних продуктів в сітківці 

щурів: К – контроль; СТЗГ – група 

щурів з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; СТЗГ – група з 

СТЗ-індукованою гіперглікемією; 

СТЗГ+С60 група з  СТЗ-

індукованою гіперглікемією, які 

отримували розчин 60 нМ С60. ** - P<0,01 достовірність різниці відносно 

контрольної групи, ## - P<0,01 відносно групи нормального контролю. 

На підставі отриманих експериментальних даних був зроблений 

висновок, що тривалий гіперглікемічний стан викликає структурні та 

функціональні порушення клітин тканин головного мозку, печінки та 

сітківки. Зокрема порушує нормальну роботу нервових, β-клітин 

підшлункової залози та гліальних клітин. Про це свідчить достовірно 

високий рівень ТБК-реактивних продуктів у екстрактах сітківки, печінки та 

мозку тварин СТЗГ відносно контролю. Можна зробити припущення, що 

надмірно високий рівень глюкози в крові індукує генерацію окисного стресу. 

Як результат це призводить до ретинопатії та нейропатії. У пацієнтів хворих 

на цукровий діабет індукований за умов розвитку гіперглікемії окисний стрес 

може стати причиною зниження якості життя та привести до летального 

результату. Проте споживання C60HyFn знижує прояви ускладнень 

гіперглікемії, відновлює частково або повністю ліпідний шар мембран клітин 

тканин печінки, захищає клітини нейроглії від руйнівної дії реакційно 

активних молекул за умов розвитку гіперглікемії. 
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4.4. Вміст глікозильованого гемоглобіну у тварин з гіперглікемією в 

моделі СТЗ-індукованого діабету та за умов дії С60  

Як повідомлялось раніше, за умов розвитку гіперглікемії спостерігається 

високий рівень глюкози. Це прискорює перебіг реакції зв’язування 

гемоглобіну з молекулами глюкози і, як наслідок, фіксується завищений 

рівень глікозильованого гемоглобіну в крові. В крові СТЗГ–групи щурів 

вміст глікозильованого гемоглобіну за 12 тижнів після індукції гіперглікемії 

був вищий у 2,7 рази порівняно з контрольною групою (P < 0,05) (рис. 4.4.1). 

Цей же показник СТЗГ+С60 групи збільшився у 1,6 рази відносно контролю. 

Споживання C60HyFn з питною водою (СТЗГ+С60 група) призводило до 

зниження вмісту глікозильованого гемоглобіну у 1,6 рази відносно СТЗГ 

групи. 

Рис. 4.4.1. Вміст глікозильованого 

гемоглобіну в сироватці крові щурів (10, 13 

– вік тварин (у місяцях)): К – контроль; C60 

– група нормального контролю; СТЗГ – 

група з СТЗ-індукованою гіперглікемією; 

СТЗГ+С60 група з  СТЗ-індукованою 

гіперглікемією, які отримували розчин 60 

нМ С60. ** - P<0,001 відносно контрольної 

групи, ## - P<0,01 відносно групи нормального контролю.  

Розвиток стійкої гіперглікемії призвів до підвищення рівня 

глікогемоглобіну як в СТЗГ, так і в СТЗГ+С60 групах. Але враховуючи 

отримані в ході дослідження дані можна стверджувати, що споживання 

гіперглікемічними тваринами C60HyFn сприяло зниженню вмісту глюкози в 

крові і, як наслідок, зниженню вмісту глікозильованого гемоглобіну. Таким 

чином, C60HyFn може частково попереджати метаболічні порушення 

утилізації глюкози та бути використаним у якості захисного терапевтичного 

засобу при гіперглікемії. 
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4.5.  Вплив фулерену на проміжні філаменти при СТЗ-індукованій 

гіперглікемії. 

Відомо, що клітини нервової тканини, насамперед астроцити, є досить 

чутливими до дії окисного стресу. Саме при гіперглікемії спостерігається 

розвиток окисного стресу за рахунок утворення надмірної кількості молекул 

АФК. Визнаним маркером окисного стресу астроцитів є ГФКБ.  

Рівень деградованих фрагментів ГФКБ та поліпептидний склад 

визначали в білкових фракціях трьох відділів мозку: гіпокампі, корі великих 

півкуль та мозочку. Збільшення вмісту ГФКБ було виявлене у всіх трьох 

відділах мозку (P<0,01). Рівень вмісту деградованих фрагментів ГФКБ 

збільшився відносно контролю в гіпокампі, корі та мозочку СТЗГ групи 

тварин у 1,8;  1,6  та 1,7 рази відповідно. (рис. 4.5.1.). Підвищення рівня 

ГФКБ було зафіксовано і у тварин СТЗГ+С60 групи відносно контролю у 1,3; 

1,4 та 1,3 рази відповідно у всіх трьох відділах (рис. 4.5.1).  

Слід заначити, що споживання С60 гіперглікемічними тваринами разом з 

питною водою зменшувало прояви гіперглікемічного стану гліальних клітин. 

Результати досліду показали зменшення рівня ГФКБ в гіпокампі СТЗГ+С60 

групи  у 1,4 рази відносно СТЗГ групи. У тварин третьої групи виявлено 

зменьшення вмісту гліального білка в корі великих півкуль у 1,2 рази 

відносно гіперглікемічної групи. Також, зниження відносного вмісту ГФКБ 

визначено у мозочку СТЗГ+С60 групи тварин у 1,3 рази ніж цей показник у 

тварин СТЗГ групи (рис. 4.5.1.).  

На основі вищенаведених результатів можна зробити висновок, що 

споживання фулерену перешкоджає розвитку окисних пошкоджень за умов 

розвитку гіперглікемії, які викликають надмірну продукцію  гліальних 

проміжних філаментів у мозку щурів з гіперглікемією в моделі СТЗ-

індукованого діабету. 
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Рис. 4.5.1. Відносний вміст 

ГФКБ в мозку щурів: 1 – 

контроль; 2 – група 

нормального контролю; 3 

– група з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; 4 – група з  

СТЗ-індукованою 

гіперглікемією, які 

отримували розчин 60 нМ 

С60. Вірогідність змін відносно контрольної групи ** –  P<0,01, відносно СТЗГ 

групи # –  P<0,05.  

Інтенсивний фібрилогенез є головним показником реактивної відповіді 

астроцитів на нейрональне пошкодження при розвитку гіперглікемії. 

Збільшення рівня деградації ГФКБ у ході астрогліозу може бути результатом 

дегенеративних ефектів окисного стресу і відображати загальні риси 

метаболічного розладу в астрогліальних клітинах при гіперглікемії в моделі 

СТЗ-індукованого діабету.  

Значні зміни вмісту та складу поліпептидних фрагментів білку 

гліальних проміжних філаментів свідчать про інтенсивні цитоскелетні 

перебудови в клітинах нейроглії мозку. Істотні відмінності складу 

поліпептидних фрагментів ГФКБ були виявлені між результатами проб 

гомогенату відділів мозку щурів групи з гіперглікемією та результатами цих 

же проб тварин СТЗГ+С60 групи, що отримували фулерен разом з питною 

водою (рис. 4.5.2).  

Істотні відмінності складу поліпептидних фрагментів ГФКБ були 

виявлені між результатами у відділах мозку щурів групи з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією та зразків тварин СТЗГ групи, що отримували фулерен разом 

з питною водою (рис. 4.5.2.). Не спостерігалось різниці в поліпептидному 

складі зразків екстрактів гіпокампу, кори та мозочка між СТЗГ+С60 та 

контрольною групами тварин, на відміну від поліпептидного складу всіх 
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дослідних відділів мозку СТЗГ групи. Імуноблотинг фракцій 1-ої та 3-ої груп 

показав наявність поліпептиду ГФКБ молекулярною масою 49 кДа, тоді як в 

зразках екстрактів відділів мозку тварин СТЗГ групи були наявні 

поліпептидні фрагменти ГФКБ молекулярною масою 45–39 кДа (рис. 4.5.2.). 

А                               Б                                 В 

Рис. 4.5.2. Імуноблотинг філаментних фракцій ГФКБ: А – гіпокамп; Б - 

кора великих півкуль; В - мозочок. 1 – контроль (К); 2 – гіперглікемічна 

група (СТЗГ); 3 – гіперглікемічна група щурів, які отримували розчин 90 нМ 

С60 (СТЗГ+С60).  

Таким чином, за отриманими в ході досліду даними про поліпептидний 

склад ГФКБ можна зробити висновок про нейропротекторні ефекти 

гідратованого С60. Фулерен в значній мірі сприяв відновленню поліпептидів 

ГФКБ. Як наслідок, відбулося зниження вмісту деградованих фрагментів 

ГФКБ у досліджуваних відділах мозку. Таким чином, споживання фулерену 

разом з питною водою тваринами гіперглікемічної групи (СТЗГ) запобігало 

деградації ГФКБ та ефективно гальмувало розвиток окисного стресу та 

надмірного астрогліозу в мозку СТЗГ щурів.  

На підставі отриманих даних можна зробити висновок про 

нейропротекторний ефект фулерену С60. Адже результати показників вмісту 

та поліпептидного складу проміжних філаментів мозку гіперглікемічних 

щурів, які отримували фулерен (СТЗГ+С60), якісно відрізнялись від цих же 

показників екстрактів мозку СТЗГ тварин. Показники поліпептидного складу 
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ГФКБ тварин СТЗГ+С60 групи майже відповідали контролю. Таким чином, 

введення С60HyFn щурам з гіперглікемією суттєво знижує прояви 

гіперглікемічних ускладнень, які реєструються в нервовій тканині мозку. 

Швидкий розвиток наноіндустрії та нанотехнології відкриває нові 

можливості використання наноматеріалів в біомедицині, фармакології, 

харчовій промисловості, сільському господарстві та інших областях, але, в 

той же час, є потенційні ризики для безпеки здоров'я та навколишнього 

середовища [107]. Фулерени здатні зв'язувати вільні радикали. Ця властивість 

є досить важливою з точки зору біологічної активності. Раніше дослідниками 

було показано, що молекула фулерену С60 може зв'язати до 34 метильних 

радикалів [94]. Завдяки цій властивості фулерени називаються 

«радикальними губками». Оскільки при реакціях окиснення за 

несприятливих умов ( стреси, цукровий діабет, травми голови та ін.) 

відбувається утворення надлишкової кількості вільних радикалів, в 

біологічних системах фулерени можуть виступати в якості антиоксидантів.  

Надійним маркером астрогліозу клітин сітківки є ГФКБ. Хоча 

потенційна роль фрагментів цитоскелетних білків у регуляції клітинних 

функцій залишається невідомою, було запропоновано використання 

продуктів обмеженої протеолітичної деградації ГФКБ у якості додаткового 

маркеру реактивного гліозу в ЦНС та сітківці [62]. Лімітований протеоліз 

проміжних філаментів можуть здійснювати лише окремі ферменти, 

наприклад, калпаїни або каспази, які активуються в ході астрогліозу. Тому 

було проведено аналіз поліпептидного складу екстрактів сітківки тварин 

дослідних груп та дії фулерену на зміни вмісту та складу деградованих 

поліпептидних фрагментів. Визначення вмісту ГФКБ відбувалося за 

допомогою денситометричного аналізу блотограм (рис. 4.5.3.). Результати 

дослідження вказують на те, що гіперглікемія індукує надмірну активацію 

протеаз та перебудову цитоскелету гліальних клітин. У зразках сітківки 

тварин нормального контролю ГФКБ був представлений виключно 

поліпептидом молекулярною масою 49 кДа (рис. 4.5.3.). У сітківці щурів 
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СТЗГ групи після 12 тижнів індукції гіперглікемії, виявлено наявність 

інтактного поліпептиду ГФКБ молекулярною масою 49 кДа та його 

фрагментів з молекулярною масою у діапазоні 47–40 кДа. В дослідних 

зразках сітківки СТЗГ+С60 групи щурів спостерігається залишкова кількість  

фрагментів поліпептиду ГФКБ з молекулярною масою у діапазоні 47–45 кДа 

(рис. 4.5.3.).  

Рис. 4.5.3. Результати 

імуноблотингу екстрактів 

сітківки: 1 – контрольна 

група; 2 – група 

нормального контролю 

С60 3 – група СТЗГ щурів; 4 –  група СТЗГ щурів, які отримували фулерен С60 

(60 нМ).  

За аналізом отриманих даних в ході експерименту зроблено висновок 

про розвиток астрогліозу в сітківці гіперглікемічних тварин. Проте, 

споживання С60 тваринами разом з питною водою з гіперглікемією призвів до 

зниження вмісту деградованих фрагментів ГФКБ та відновленню 

поліпептидного складу до норми контролю. Це дозволяє зробити висновок, 

що C60HyFn значною мірою запобігає розвитку астроглільної реактивації у 

сітківці разом із попередженням протеолізу проміжних філаментів глії у 

щурів із гіперглікемією.  

Отримані результати показали зростання вмісту ГФКБ у сітківці у 1,7 

рази у групі СТЗГ щурів у порівнянні з контролем (P<0,01). Зростання вмісту 

ГФКБ зафіксоване і у тварин СТЗГ+С60 групи у 1,2 рази відносно контролю. 

Натомість, споживання розчину C60HyFn щурами з СТЗ-гіперглікемією 

призвело до зменшення вмісту маркеру реактивного гліозу в 1,4 рази у 

порівнянні з групою СТЗГ (P <0,05) (рис. 4.5.4.).  
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Рис. 4.5.4.  Відносний 

вміст ГФКБ в екстрактах 

сітківки за денситометричним 

аналізом результатів 

імуноблотингу: К – контроль; 

C60 – група нормального 

контролю; СТЗГ – група 

тварин з гіперглікемією; 

СТЗГ+С60 – тварини з 

гіперглікемією, які отримували розчин 90 нМ С60. ** - P<0,01 

відносноконтрольної групи, # - P<0,05 відносно СТЗГ групи.  

На підставі отриманих результатів можна стверджувати, що  

споживання C60HyFn щурами з гіперглікемією запобігає розвитку 

астроглільної реактивації у сітківці в 1,4 рази у порівнянні з групою СТЗГ 

(P<0,05). Також відбувається попередження протеолізу проміжних 

філаментів глії у щурів із гіперглікемією. Рівень ГФКБ в групі СТЗГ+С60 

статистично не відрізняється від такого у групі контрольних тварин. 

Результати імуноблотингу екстрактів сітківки щурів з гіперглікемією, разом 

із даними відносно зниження рівня цього цитоскелетного білку, вказуть на 

зниження ступеня реактивації ретиноглії  за рахунок споживання С60 за умов 

розвитку гіперглікемії.   

Результати тесту «Відкритого поля» також підтверджують позитивний 

вплив С60 на нервову тканину мозку щурів за умов розвитку гіперглікемії. 

Локомоторна активність,  пошукова активність, показник емоційної 

активності болюси та грумінг СТЗГ+С60 групи були вищі у 1,6; 1,1; 1,2 та 1,3 

рази відповідно,  відносно цих же показників СТЗГ групи тварин (рис. 4.4.5).  

 



106 
 

 

Рис.4.5.5. Результати тісту «Відкрите поле»: К – контроль; C60 – група 

нормального контролю; СТЗГ – тварин з гіперглікемією; СТЗГ+С60 – тварини 

з гіперглікеміє, які отримували розчин 90 нМ С60. ** - P<0,01 відносно 

контрольної групи, # - P<0,05 відносно СТЗГ групи.  

 

4.6. Результати імуногістохімії астроцитів сітківки ока при діабетичній 

ретинопатії та використання С60. 

 

Вивчення на тваринних моделях та клінічні дослідження показують 

значну роль окисного стресу в розвитку ДР. Сітківка - унікальний орган з 

високими концентраціями ненасичених жирних кислот та кисневого 

споживання.  Тому сітківка та її судини є досить чутливими до окисного 

стресу. Надмірно висока активність мітохондріальної оксидази веде до 

молекулярних та клітинних ушкоджень в клітинах сітківки за умов 

гіперглікемії. Дуже важливою є взаємодія астроцитів та судин для 
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нормального функціонування гемато-енцефалічного бар’єру. Структурні 

зміни в сітківці ока можна зафіксувати за допомогою імуногістохії зразків 

тканини. Результати визначення вмісту ГФКБ з використанням 

денситометричного аналізу блотограм (рис. 4.5.1) збігалися з даними 

імуногістохімії.  

Результати імуногістохімічного забарвлення ГФКБ на зрізах сітківки щурів 

гіперглікемічної групи показали значний гліоз в астроцитах та клітинах 

Мюллера внутрішнього шару у порівнянні з контрольною групою (рис. 

4.6.1.). Не було виявлено різниці в імунозабарвлені зрізів контрольної групи 

та групи нормального контролю. В той же час, суттєве зменшення рівня 

ГФКБ-позитивного забарвлення виявлено на зрізах сітківки щурів з 

гіперглікемією, що споживали C60HyFn, у порівнянні з групою СТЗГ. Це 

свідчить про зменшення рівня реактивації ретиноглії внаслідок споживання 

гідратованого фулерену гіперглікемічними щурами. Таким чином, 

використання C60HyFn в якості нейропротектору при розвитку гіперглікемії є 

в значній мірі доцільно та перспективно як терапевтичного засобу. 

 

  Рис. 4.6.1. Результати імуногістохімії зрізів сітківки (забарвлення 

внутрішнього шару клітин): А – контроль; Б – група нормального контролю; 

В – група СТЗГ щурів; Г – група СТЗГ щурів, які отримували розчин 60 нМ 

С60. ×200 
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4.7. Нейропротекторний ефект фулерену на активацію ПАРП, апоптозу 

та NF-kB залежних метаболічних шляхів клітинної відповіді в сітківці за 

умов хронічної гіперглікемії. 

 

Відомо, що розвиток гіперглікемії пов'язаний з генерацією окисного 

стресу. На ранніх стадіях розвитку ДР відбувається пошкодження нейронів 

та гліальних клітин сітківки за рахунок розвитку окисного стресу. Критичним 

аспектом патогенезу сітківки є окисне пошкодження макромолекул, особливо 

ДНК. Високий рівень активних форм кисню провокує розрив ланцюгів ДНК 

в сітківці за умов розвитку гіперглікемії. Полі-(АДФ-рибозо)-полімераза 

(ПАРП) - сімейство білків, що беруть участь в ряді клітинних процесів, 

пов'язаних з репарацією ДНК та запрограмованою гибеллю клітин.  Аналіз 

результатів вестерн–блоту показав значне зростання вмісту ПАРП  в сітківці 

СТЗГ тварин у 1,7 рази порівняно з контролем (рис. 4.7.1.). Визначений 

вмісту ПАРП-1\2 білка в сітківці СТЗГ+С60 групи тварин був вищий у 1,2 

рази порівняно з рівнем в сітківці тварин контрольної групи. Проте, був 

нижчій у 1,4 рази відносно СТЗГ групи. Не було встановлено достовірної 

різниці між показником вмісту ПАРП-1\2 білка в сітківці тварин контрольної 

групи та групи нормального контролю (рис. 4.7.1.).  

Рис. 4.7.1. Вміст  ПАРП-1\2 в сітківці: К – 

контрольна група; C60 – група щурів, які 

отримували розчин С60; СТЗГ – група 

щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією; 

СТЗГ+С60 група з  СТЗ-індукованою 

гіперглікемією, які отримували розчин 60 

нМ С60. Вірогідність змін відносно 

контрольної групи ** - P<0,01, відносно 

СТЗГ групи # - P<0,05. 

Вестерн–блот аналіз, також, показав значне зростання вмісту ПАРП в 

сітківці тварин з гіперглікемією в порівнянні з контрольною групою тварин. 
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Взагалі, зміни вмісту субодиниць ПАРП 116 кДа та 60 кДа в усіх 

досліджених групах були односпрямованими (рис. 4.7.2). Беручі до уваги, що 

надмірна активація ПАРП за умов розвитку окисного стресу,  призводить до 

пригнічення гліколізу і мітохондріального дихання та викликає загибель 

клітини; зростання інтактної форми ПАРП 60 кДа, що насправді свідчить про 

інактивацію ПАРП, може виступати в якості захисного механізма. 

Споживання фулерену С60 практично не впливало на рівень ПАРП в 

сітківці тварин групи нормального контролю (С60). Проте споживання С60 

разом з питною водою щурами гіперглікемічної групи призвело до 

достовірного зниження вмісту обох цих ізоформ ПАРП.  

Рис. 4.7.2. Імуноблотинг ПАРП-1\2 екстрактів сітківки: К – контрольна 

група; C60 – група щурів, які отримували розчин С60; СТЗГ – група щурів з 

СТЗ- група щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  СТЗ-

індукованою гіперглікемією, які отримували розчин 60 нМ С60. 

За результатами визначення рівня активації ПАРП можна зробити 

висновок, що окисний стрес, який відбувається в наслідок розвитку 

гіперглікемії, призводить до надмірної активації ПАРП в сітківці щурів з 

СТЗ-індукованою гіперглікемією. Тобто, за умов розвитку гіперглікемії 

відбувається окисне пошкодження ланцюгів ДНК, що призводить до 

розвитку гіперглікемічної ретинопатії. Ранні порушення у сітківці за умов 

розвитку гіперглікемії можуть бути результатом активації різних 

патогенетичних процесів. Загальною клітинною відповіддю на дію 

несприятливих чинників є розвиток запальних процесів, окисного стресу та 

апоптозу.  
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Відомо, що каспаза-3 – ензим апоптозу. Рівень вмісту цього ферменту є 

біометричним маркером апоптозу клітин сітківки. Тому, для оцінювання 

рівня апоптозу клітин астроцитів, був виміряний рівень каспази-3. За 

результатами дослідження була зафіксована підвищена активація цього 

ферменту в сітківці хворих на гіперглікемію в порівнянні з контролем.  

Гіперглікемія індукує активацію шляхів апоптозу в сітківці гіперглікемічних 

тварин. Підвищений вміст розщепленої каспази-3 є загальновизнаним 

показником активації клітинної загибелі (апоптозу). Споживання фулерену 

разом з питною водою тваринами гіперглікемічної групи призвело до 

значного зниження вмісту розщепленої каспази-3 17 кДа в сітківці тварин 

СТЗГ+С60 групи на 68% в порівнянні з СТЗГ групою. Активована форма 

каспази-3 17 кДа є ключовим фактором ініціації апоптозу і утворюється в 

результаті протеолізу неактивної форми 34 кДа. Споживання тваринами 2-ої 

групи розчину фулерену істотно не впливало на рівень вмісту розщепленої 

каспази-3 (рис. 4.7.3.).  

Рис. 4.7.3.  Вміст каспази-3 17 кДа в 

сітківці. К – контрольна група; C60 – 

група щурів, які отримували розчин 

С60; СТЗГ – група щурів з СТЗ- група 

щурів з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  СТЗ-

індукованою гіперглікемією, які 

отримували розчин 60 нМ С60. Вірогідність змін відносно контрольної групи 

** – P<0,01, відносно СТЗГ групи # – P<0,05. 

Аналіз імуноблотингу показав значну підвищену регуляцію вмісту 

каспази-3 в сітківці тварин з гіперглікемією в порівнянні з контрольною 

групою тварин. Натомість споживання С60 разом з питною водою щурами 

СТЗГ+С60 групи призвело до зниження вмісту розщепленої каспази-3.  

Споживання фулерену С60 не впливало на показник вмісту розщепленої 

каспази-3 в С60 групі (рис. 4.7.4.).  
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Рис.4.7.4. Імуноблотинг каспази-3 екстрактів сітківки. К – контрольна група; 

C60 – група щурів, які отримували розчин С60;  СТЗГ – група щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  СТЗ-індукованою 

гіперглікемією, які отримували розчин 60 нМ С60.  

Результати досліду показали наявність каспази-3 в групі контролю. Це 

може бути пов’язано з тим, що цей ензим в нормі локалізований, майже, в 

усіх компартментах нейрональної клітини [7]. Також, це можна пояснити 

участю каспази-3 в процесінгу цитокінів. В клітині синтезується неактивна 

проформа інтерлейкна-16. Вона розщеплюється та набуває активну 

конформацію в результаті обмеженого протеолізу, який здійснється 

каспазой-3 [128]. Цей цитокін виконує важливу роль в міжклітинній 

сигналізації лімфоцитів. Таким чином, каспаза-3 важлива для міжклітинної 

сигналізації, і, отже, активація цього ензиму не говорить про те, що клітина 

наближається до загибелі. 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що окисний стрес 

призводить до активації підвищеної генерації киспази-3. Враховуючи той 

факт, що каспаза-3 є ферментом апоптозу, то можна стверджувати про 

активацію механізмів загибелі астроцитів за умов розвитку гіперглікемії. За 

умов розвитку гіперглікемічної ретинопатії відбувається підвищення рівня 

продукції АФК в цитозолі. Це призводить до пошкодження мітохондрій, що, 

в свою чергу, прискорює апоптоз клітин капілярів сітківки ока, що 

призводить до гістопатології [61]. NF-kB є універсальним регуляторним 

фактором транскрипції, який контролює експресію генів імунної відповіді, 

апоптозу та клітинного циклу. Цей транскрипційний фактор грає важливу 

роль у вродженій та адаптаційній імунній відповіді. Порушення регуляції NF 



112 
 

- kB викликає розвиток запалення, аутоімунних захворювань, а також 

розвиток вірусних інфекцій та онкозахворювань. 

Cпіввідношення вмісту ядерної\цитозольної фракцій NF-kB в сітківці 

щурів СТЗГ групи було вищим у 2,7 рази відносно цього показника в сітківці 

контрольних тварин. Споживання тваринами гіперглікемічної групи 

фулерену сприяло зниженню показника майже у 2 рази відносно СТЗГ групи. 

Споживання фулерену С60 не впливало на співвідношення 

ядерної\цитозольної фракції в сітківці тварин контрольної групи (рис. 4.7.5.). 

 Рис. 4.7.5. Cпіввідношення вмісту 

ядерної\цитозольної фракцій NF-kB в 

сітківці: К – контрольна група; C60 – 

група щурів, які отримували розчин 

С60; СТЗГ – група щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією; СТЗГ+С60 

група з  СТЗ-індукованою 

гіперглікемією, які отримували розчин 

60 нМ С60. Вірогідність змін відносно контрольної групи ** – P<0,01, 

відносно СТЗГ групи # – P<0,05. 

Для більш повної оцінки впливу гіперглікемії на стан астроцитів 

проведено вестерн-блот аналіз вмісту NF-kB в сітківці та зафіксовано 

зростання вмісту поліпептидних фрагментів NF-kB молекулярною масою 65 

кДа в групі СТЗГ. Споживання тваринами С60 сприяло зниженню вмісту NF-

kB в СТЗГ+С60 групі. Слід зазначити, що споживання тваринами С60 групи 

фулерену не впливало на вміст NF-kB в сітківці (рис. 4.7.6.). 

Рис. 4.7.6. Імуноблотинг 

екстрактів сітківки. NF-kB 

p65 ядерної (А) та 

цитозольної (Б) фракцій 

сітківки: К – контроль; C60 
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– група щурів, які отримували розчин С60; СТЗГ – група щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  СТЗ-індукованою 

гіперглікемією, які отримували розчин 60 нМ С60. 

Отримані результати дозволили виявити позитивну кореляцію змін 

вмісту молекулярних маркерів метаболічного розладу в сітківці  щурів з 

гіперглікемією та тварин з гіперглікемією, які споживали фулерен C60 з 

питною водою. В сітківці тварин з гіперглікемією виявлені значні порушення 

стану цитоскелету астроцитів, активації апоптозу, пошкодження ДНК та 

активацією NF-kB залежних метаболічних шляхів в результаті розвитку 

гіперглікемії та, як наслідок, окисного стресу. Споживання фулерену С60 

істотно зменшує активацію СТЗ-індукованої надмірної регуляції ГФКБ на 

67%, ПАРП-1/2 на 70%, каспаза-3 на 68%, а також, співвідношення ядерної 

фракції NF-kB до цитозольної у 1,6 рази. Таким чином, експериментально 

доведено, що споживання протягом 90 діб гідратованого фулерену С60 з 

питною водою істотно запобігало метаболічним порушенням в клітинах 

сітківки тварин з гіперглікемією. Ретинальні порушення, що індукуються 

гіперглікемією, щільно пов’язані із взаємодією в сітківці нейронів, 

ендотеліальних клітин судин, мікроглії та ГФКБ-позитивних клітин. Саме 

астроцити формують гемато-ретинальний бар’єр і виступають ключовим 

елементом транспорту глюкози до інших клітин сітківки. Зважаючи на це, 

наслідки надмірної активації астроцитів мають відбиватися на усіх клітинах 

сітківки, що може бути однією з вагомих причин погіршення їх функцій.  

Представлені результати дозволяють зробити висновок, що 

немодифікований гідратований фулерен (C60HyFn) попереджає порушення 

цитоскелету та надмірну реактивацію ретиноглії у щурів за умов 

гіперглікемії.  C60HyFn може бути використаний в якості молекулярного 

інструменту для вивчення механізмів взаємної регуляції між ендотелієм, 

глією та гангліозними клітинами сітківки за умов гіперглікемії.  
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РОЗДІЛ 5 

 

 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Цукровий діабет (Diabetes mellitus) - захворювання, що характеризується 

гіперглікемією в результаті дефіциту секреції інсуліну, ефективності дії 

цього гормону або спільного впливу цих факторів [38].   Цукровий діабет - це 

одна з найпоширеніших хвороб і вже впродовж довгого часу носить характер 

неінфекційної епідемії. На сьогоднішній день в світі зареєстровано  близько 

422 млн. хворих на цукровий діабет. В Україні спостерігається швидке 

збільшення кількості таких хворих. Особливістю цього захворювання є те, 

що близько 50 % пацієнтів з цією хворобою помирають від захворювань 

серцево-судинної системи, ниркової недостатності (10-20%). За останні  вісім 

років в Україні кількість хворих зросла  в десятки разів. На сьогоднішній 

день кількість хворих діабетом складає 1,7 млн. українців. Порушення 

метаболізму глюкози викликає чисельні діабетичні ускладнення, які є 

причиною зниження працездатності та інвалідизації населення. Серед 

ускладнень, що є основною причиною інвалідизації та летальності серед 

хворих на цукровий діабет, чільне місце посідають ушкодження нирок, 

нервової системи та зору. Активні форми кисню індукують окисне 

ушкодження ліпідних компонентів мембран клітин. Нервові клітини є 

найбільш вразливими до окисних ушкоджень. Саме тому, діабетичні  

ускладнення в багатьох випадках порушують стан клітин  нервової системи. 

Наслідки таких ускладень розвиваються в нервовій системі повільно, і через 

те не привертають відповідної уваги.  Але, в той же час, ведуть до значного 

зниження працездатності в дорослому віці. Найбільш важливі наслідки 

діабетичних ускладнень в нервовій системі: 1. В нервовій системі діабет 

індукує повільне порушення процесів навчання і пам’яті, що загалом збіжне 

із втратою пізнавальної функції в похилому віці. 2. Викликає у   нервовій    

системі    порушення,    які    прискорюють    процеси  старіння.  
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3. Активує загибель клітин сітківки – ретинопатію, і таким чином, веде до 

втрати  зору. 4. Значно підвищує ризик інсультів і захворювань серцево-

судинної системи.  

 

Окрім ураження тканин головного мозку за умов діабету 

спостерігається, також, структурні та функціональні порушення клітин 

печінки. Жировий гепатоз - одна з найбільш поширених форм уражень 

тканини печінки. Це початкова фаза жирової хвороби печінки, котра є однієї 

з найбільш розповсюджених захворювань сучасності. При гепатозі не 

спостерігається швидкої реакції на відкладений у тканині печінки жир – 

запалення, на що вказує нормальний рівень трансаміназ. Підвищення їх 

запускає початок наступної фази жирової хвороби печінки - стеатогепатит. 

Серед основних причин розвитку стеатогепатиту головною прийнято 

вважати підвищення в печінці вмісту вільних жирних кислот. Некроз клітин і 

формування гігантських мітохондрій ініціюється АФК, що супроводжується 

пошкодженням мембран клітин печінки.  

Ще одним ускладненням цукрового діабету є пошкодження клітин 

сітківки ока – діабетична ретинопатія - що призводить до подальшої втрати 

зору. Під діабетичною ретинопатією (ДР) розуміють комплексне 
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мікроциркуляторне захворювання сітківки, що розвивається внаслідок 

порушення метаболізму, індукованого гіперглікемією як за інсулін-

залежного, так й інсулін-незалежного типів діабету. На ранніх етапах 

розвитку ДР відбувається нейродегенерація тканини сітківки. Ретинальна 

нейродегенерація завжди присутня до того, як можуть бути визначені навіть 

незначні порушення судин офтальмологічними методами [51]. Незважаючи 

на існуючі дані, досі залишається незрозумілими зміни нейронів на перших 

місяцях життя щурів, коли васкулатура має, начебто, нормальну гістологію. 

Таким чином, дуже важливо  виявляти ранні патологічні процеси в нервовій 

тканині сітківки щурів  гіперглікемією до початку розвитку  судинної 

патології та втрати зору. Тому механізми, що призводять до 

нейродегенеративних змін у сітківці, є критичними для терапевтичних цілей 

на ранній стадії діабетичної ретинопатії. Гіперглікемічні порушення у 

сітківці можуть бути результатом активації різних патогенетичних процесів. 

Вони модулюють активацію загальнопоширених шляхів клітинної відповіді: 

апоптозу, запальних процесів та окисного стресу [81].  

Комплексний аналіз патогенетичних порушень за умов ушкодження 

клітин сітківки є важливим для розкриття молекулярних механізмів патології 

та розробки нейропротекторних засобів боротьби з ускладненнями діабету. 

Відомо, що гліальні клітини забезпечують структурну та метаболічну 

підтримку нейронів та кровоносних судин сітківки ока. Було встановлено, що 

дегенеративні процеси у нервовій тканині сітківки запускаються відразу 

після початку розвитку цукрового діабету, однак астроцити та клітини 

Мюллера сітківки стають реактивними після 3-х місяців розвитку діабету у 

щурів [68]. Гліальний фібрилярний кислий білок (ГФКБ) є основним 

проміжним филаментом в зрілих астроцитах і важливим компонентом 

цитоскелета астроцитів в процесі розвитку. Відомо, що ГФКБ бере участь у 

функціях астроцитів, які є важливі в процесах регенерації, синаптичної 

пластичності та реактивного гліозу. Разом з ЦНС, де підвищення вмісту 

ГФКБ є індикатором «стресу», в сітківці за умов механічного ушкодження 
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спостерігається надмірна продукція ГФКБ в клітинах сітківки. Підвищений 

вміст ГФКБ це розповсюджена  відповідь гліальних клітин на пошкодження 

різної природи або метаболічні розлади [27].  Окрім ГФКБ, до маркерів  

розвитку апоптозу відносять каспазу, NF - kB та ПАРП (рис. 5.1).  

Рис. 5.1. Пошкодження клітини АФК та маркери апоптозу 

 

Каспаза-3 відноситься до ефекторних каспаз, вони розщеплюють різні 

білки, що веде до загибелі клітини; відіграть важливу роль в запальних 

процесах, апоптозу та некрозу. NF-kB (ядерний фактор каппа-легкого 

ланцюга активованих В-клітин) це білковий комплекс, який контролює 

транскрипцію ДНК, продукцію цитокінів та виживання клітин, відповідають 

за адаптивні реакції клітин. Полі (АДФ-рибоза) полімераза - сімейство білків, 

що беруть участь в ряді клітинних процесів, пов'язаних з репарацією ДНК та 

запрограмованою загибеллю клітин. Клітини глії за умов розвитку різних 

нейропатологій та дії ушкоджуючих чинників різної природи виконують 

репаративну функцію [87]. Зокрема, клітини астроглії продукують широкий 

спектр нейротропних факторів та цитокінів, що забезпечує захист нейронів 

від нейротоксичного впливу вільних радикалів. На сьогоднішній день відомо, 

що астроцити володіють більш потужною антиоксидантною можливістю, ніж 

нейрони. Враховуючи всі ці факти, саме астроцити розглядають в якості 

головних протекторів нейронів від ушкоджуючої дії оксиного стресу. 

Залишаються невизначеними метаболічні можливості астроцитів та 

молекулярні мішені для попередження розвитку гіперглікемічних ускладнень 

в нервовій тканині.  
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Раніше було показано, що за умов розвитку гіперглікемії відбувається 

розвиток окисного стресу. Він може бути обумовлений двома основними 

причинами: зростанням вмісту вільних радикалів у результаті підвищення 

рівня глюкози і зниженням ефективності дії антиоксидантної системи. В 

будь-якому з цих випадків, разом або окремо, необхідна підтримка системи 

антиоксидантного захисту (рис. 5.2).  

Рис. 5.2. Дія антиоксиданту за умов впливу АФК 

 

Швидкий розвиток  наноіндустрії та нанотехнологій відкриває нові 

можливості використання наноматеріалів в біомедицині, фармакології, та 

інших областях. Фулерен С60 здатен зв'язувати вільні радикали. Через таку 

властивість фулерен ще називають «губкою вільних радикалів». Завдяки 

унікальним структурним та фізико-хімічним властивостям, фулерен С60 є 

перспективним засобом боротьби з ускладненнями за умов розвитку 

гіперглікемії, а саме ретинопатії. 
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Молекула гідратованого фулерену складається з 60 атомів вуглецю. 

Суперсиметрична структура  утворює порожнисту кульку діаметром 1 нм. 

Наночасток фулерену мають надзвичайні фізико-хімічні властивості, які 

забезпечують потужний антиоксидантний потенціал в різних тканинах живих 

організмів, показані нейпроотекторний, антипроліферативний та 

антиапоптичний ефекти фулерену в різних тваринних моделях метаболічних 

розладів. Немодифікований фулерен не виявляє субгострої токсичності. Все 

це разом дозволяє передбачити можливу ефективність  фулерену в 

запобіганні розвитку ретинопатії (рис. 5.3).  

Рис. 5.3. Дія фулерену С60 за умов впливу АФК 

Дослідження протекторних властивостей та тестування препаратів для 

корекції патологічних станів ЦНС потребує вивчення молекулярних 

механізмів їх дії. В роботі вперше показані нейропротекторні ефекти 

гідратованого фулерену С60 в сітківці гіперглікемічних щурів на 

попередження надмірної астрогліальної реактивності, активації апоптозу, 
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генерації активних форм ПАРП і NF-kB. Отримані результати дозволили 

виявити позитивну кореляцію змін вмісту молекулярних маркерів 

метаболічного розладу в сітківці гіперглікемічних щурів і гіперглікемічних 

тварин, які споживали фулерен C60 з питною водою. В сітківці 

гіперглікемічних тварин виявлені значні порушення стану цитоскелету 

астроцитів, активацію апоптозу, пошкодження ДНК та активацію NF-kB 

залежних метаболічних шляхів в результаті розвитку гіперглікемії та, як 

наслідок, окисного стресу.  

Показано, що реактивація ГФКБ-позитивних клітин в сітківці щурів з 

гіперглікемією супроводжується зростанням вмісту деградованих 

поліпептидних фрагментів ГФКБ з молекулярною масою 47–37 кДа. 

Порівняльний аналіз імуногістохімічного забарвлення зразків зрізів сітківки 

показав значно збільшену проліферацію та гіпертрофію ГФКБ-позитивних 

клітин в сітківці щурів з гіперглікемією у порівнянні з тваринами 

контрольної групи. Споживання фулерену С60 разом з питною водою 

запобігає розвитку метаболічних порушень в клітинах сітківки. Зокрема, 

вміст всіх досліджених маркерів нижчий за гіперглікемічний. 

Експериментально доведено, що тривале споживання фулерену з питною 

водою запобігає надмірну реактивацію ретиноглії у щурів за умов 

гіперглікемії. 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено визначення та порівняльний 

системний аналіз астрогліальної реактивації у мозку та клітинах сітківки за 

умов гіперглікемії, а також наведені експериментальні результати 

ефективності застосування наночасток фулерену С60 з метою попередження 

надмірного астрогліозу і гіперглікемічних ускладнень в тканині мозку та 

сітківки. 
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1. Встановлено, що введення щурам СТЗ в дозі 60 мг/кг призводить до 

розвитку стійкої гіперглікемії протягом 90 днів. Виявлено достовірне 

зростання показників концентрації глюкози на 247% та глікозильованого 

гемоглобіну на 279% тварин СТЗГ групи відносно контролю. Рівень інсуліну 

був нижчим на 169% від показника контрольної групи. 

2. Визначено, що в сітківці щурів гіперглікемічні ускладнення функції 

зору супроводжуються змінами вмісту молекулярних маркерів астрогліозу, 

ушкоджень ДНК, апоптозу та регуляції генної експресії: рівень  ГФКБ 

підвищується на 59%, вміст ПАРП 1\2 – на 49%, рівень розщепленої каспази-

3 на 70%, співвідношення ядерної фракції NF-kB до цитозольної зростає у 2,7 

рази відносно контрольної групи.  

3. Показано, що реактивація ГФКБ-позитивних клітин в сітківці 

гіперглікемічних щурів супроводжується зростанням вмісту деградованих 

поліпептидних фрагментів ГФКБ з молекулярною масою 47–37 кДа. 

Порівняльний аналіз імуногістохімічного забарвлення зразків зрізів сітківки 

показав значно збільшену проліферацію та гіпертрофію ГФКБ-позитивних 

клітин в сітківці гіперглікемічних щурів ніж у тварин контрольної групи.  

4. Визначено, що споживання фулерену С60 з питною водою запобігає 

розвитку окисного стресу в сітківці, що відповідає зниженню вмісту ТБК-

реактивних продуктів на 67% відносно гіперглікемічної групи тварин. 

Експериментально доведено, що споживання фулерену С60 з питною водою 

істотно запобігало метаболічним порушенням в клітинах сітківки. Зокрема, 

рівень вмісту всіх досліджених маркерів нижчий за гіперглікемічну: ГФКБ на 

67%, ПАРП 1\2 на 70%, каспаза-3 на 68%, а також, співвідношення ядерної 

фракції NF-kB до цитозольної було нижче у 1,6 рази. 

5. Виявлено позитивну кореляцію змін вмісту маркерів астрогліозу, 

апоптозу та окисного стресу в сітківці щурів за умов індукованої 

гіперглікемії, що свідчить про щільні взаємні зв’язки між цими процесами і 

обумовлює мультифакторний характер порушень за умов ретинопатії.  
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